KISJAKABFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2016. (….. …..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 15/2015. (XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Kisjakabfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és (2) bekezdésében,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
13. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§ Kisjakabfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2015. (XI. 25.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7.§-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„7.§ A Htv. 13.§-13/A.§-aiban foglaltakon túl mentes az építményadó alól a magánszemély
tulajdonában álló
a) lakás céljára szolgáló építmény,
b) az a) pontba nem tartozó építmény, amennyiben nem jövedelemszerzés célját
szolgálja.”
2.§ A Rendelet 15.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adózó az adókedvezmény, mentesség alapjául szolgáló, a bevallás mellékletét képező
nyilatkozatot, valamint az annak alátámasztására szolgáló jövedelemigazolást – amennyiben
törvény másként nem rendelkezik – legkésőbb a bevallást követő 8. napig köteles benyújtani
az önkormányzati adóhatósághoz. Amennyiben az adózó e kötelezettségét határidőben nem
teljesíti, úgy a teljes adó kerül kivetésre.”
3.§ E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
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A rendelet kihirdetésre került.
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Előzetes hatásvizsgálat
A tervezett rendeletmódosítás megalkotásának társadalmi hatása: mivel a rendelet módosítása
magasabb szintű jogszabályok rendelkezésén alapul, számottevő társadalmi hatás ahhoz nem
fűződik. A magánszemélyeket érintő teherviselő-képesség kis mértékben javul a módosítás
eredményeként.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: nincs.
Környezeti és egészségi következmények: nincs.
Adminisztratív következmények: a rendelet megalkotása nem eredményezi az önkormányzati
adóhatóság adminisztratív terheinek növekedését.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: amennyiben nem a hatályos jogszabályi előírások szerint kerül megalkotásra
a helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet, a Baranya Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívással élhet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: e
feltételek rendelkezésre állnak.

