
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVlSELÓ-TESTÜLETÉNEK

15/2014. (x1.11,} önkormányzati rendelete
a helyi adókrólszó|ó 1o/2o1o, (xl1.2o.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Egysége5 szerkezetben)

Lovas Közsé8 Önkormányzat KépViselő-testülete Magyarorszá8 AlaptörVényének 32, cikk (1)

bekezdés a) pontjában me8határozott feladatkörében eljárva, a helyi adókíól szóló

módosított 1990, évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a

kóvetkezóket rendeli el:

1, ÁLTALANOS RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

l.§

E rendelet alkalmazásában:

7. Mqgánszemélyek tulajdonóban lévő kifejezetten szőlő és borfeldolgozósóro és

tórolósáru szolgóló pince és a hozzótgrtozó présház| eíedeli|eE e célía épített é5

jelenleg i5 e célra hasznáIt klasszikus hagyományos pince és présház,

2. Mogónszemélyek tulojdonóban eredetileg mezőgozdasógi célM megépített, tálolósra

hosznólt épütet, épütetrész: A földhivatali in8atIan nyilvántartásban ,,lakóház, udvar,

gazdasági épület" megjelölésű ingatlanok esetében az eredetileg mező8azdasági

növénytermesztésiés állattartásicélra me8épített, istálló, pajta, ólak, kamra, maBtár,

3. Kommunólis beruhózós:
a) Gázelosztó vezetékhálózat: (a ío8ya§ztói igények kielégítését 5zolgáló

gázelosztó vezeték és annak részeként az elágazástól a telekhatári8 tartó

leá8azó Vezeték)
b) Víz- és csatoínahálózat: (a heiyi közcélú vízlközmű törzshálózet és bekötó

Vezeték)
c) KöZcélú villamos hálózat: (a közterületi közcélú elosztó hálózat és az annak

részét képező a leágazási pontot és a tulajdoni határon léVő csatlakozási

pontot össZekötő c5atlakozó vezeték)

d) Út: a szilárd-beton, aszfalt (tört aszfalt) burkolatú közút

4.1Tényleges, életvitelszerű használot: d ldkós hasznólata nem rendszertelen, nem

idényjeltegű, nem d pihenés, üdülés, nyarolá' céljót szolgólja

2. ÉPíTMÉNYADó

2.§

Adómentessé8

(1) lMentes a helyi adókról szóló 1990, éVi c, törvény (a továbbiakban: Htv,} 13,§, Valamint a

13/A §-ban fo8laltakon kívül az adó alól:

1 Megállapította a 15/2014. (xl. 11,) önkorfiányzati rendelet. Hatá|yba lép 2014, december 12, napján,



(2f VaIamennyi magónszemély tulajdonóban ólló l0kós esetében:

o) a lokóst ténytegesen, életvitelszerűen hosználó személyek után személyenként 30 m2,

és
b) az ingottan nyitvóntortósban egyedüli tulajdonosként bejegyzett, q ldká,t ténylegesen,

életvitelszerűen egyedül hqsználó nyugdíjas adóalony esetén, o ldká, odóköteles

otaptelütetéből 80 m'.

(3) lvla8ánszemélyek tulajdonában léVő kifejezetten szőlő és boífeldolgozására és tárolására

szolgáló pince és a hozzátartozó plé'ház.
(4) Ma8ánszemélyek tulajdonában lévó eredetile8 mezógazdasá8i célra me8épített, tárolásía

használt épület, épületrész, abban az esetben, ha azt haszonszerzés céljából nem kerül

hasznosításra.

(5) Ha a magánszemély az önkormánvzat iIletékességiterületén kommunális beruházást hajt

Végre, akkor a számlával (igazolással) igazolt beruházás ellenértékét a beruházás

befejezését követő éVben az adóból levonhatja. Amennyiben a beruházás értéke

meghaladja az adó éves óssze8ét, a Ievonásijog a köVetkezó négy éVre átvihető,

(6) Az 1.§ 3. pontja szerinti közműVekhez történő utólagos csatlakozás esetén az

önkormányzat külön rendeletében me8hatáíozott közműfejlesztési hozzájárulás címén

befizetett összeg írható le a helyi adóból.

3,§

Az adó alapia

Az építmény né8yzetméterben számított hasznos alapterülete,

4.§

Az adó mértéke

(1) Az adó éVimértéke:
a) lakás e§etében az adó mértékének: 66,66 %-a:

b) üdüló, nyaraló esetében az adó mértékének: 100 %-a:

c) e8yéb nem lakás céljáía szol8áló épület az adó mértéknek: 66,66 %-a:

3, lDEGENFoRGALMl ADÓ

5.§

900.-Ftlm'
600.-Ftlm'
9oo,-Ftlm2
600.-Ftlm'

A megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó alapja

6.§

Az odó mértéke

3 Személyenként és vendégéjszakónként: 400 Ft

7.§

Nyilvántartásra vonatkozó szabályok

' Módoshotta a 15/2014, (xl, 11.) önkormányzati rendelet, Halályba lép 2014, december 12, napján,
3 Módosította a 15/2014. (Xl. 11. ) ön kormánYrati íendelei. Hatályba lép 2014. december 12, napján,



(1) Az adó beszedésére kötelezettnek a szállást igénybevevők Vonatkozásában nyilVántartást
(vendégkönyv) kell Vezetnie. A Vendé8könyvet használatba Vétel előtt az önkormányzati
adóhatóságnál hitelesíftetni kell. A beszedésre kötelezettnek a vendégkönyvet a

Vendég(ek) me8érkezésének napjától kell Vezetnie,

(2) A nyilvántartásnak (Vendégkönyvnek) tartalmaznia kell:

a) a Vendé8 vezeték és utónevét, születési helyét, idejét, lakcímét,
b) a 5zálláshelyen Való tartózkodás kezdő- és befejező időpontját (megérkezés és

távozás ideje)
c) a szálláshelyen eltöltött Vendégéjszakák számát,
d) az adómentességre .iogosító tartózkodás pontos megjelölését,
e) az adó össze8ét,
f) a Vendé8 aláírását.

(3) A Vendégkönyvi elszámolás számító8éppel is vé8ezhető. A géppel íeldo8ozott adatokat
nyomtatott formában - havonként összesítetten, tételes napi bontásban kinyomtatva -
kell az adózás rendjéről szóló törVény előííásai szerint megőrizni. A számítógópes
nyilvántartást is hitelesíttelni kell, egy a számítógépes pro8ramból kinyomtatott
nyilvántartás kivonatát é5 a szállásadó adatait - szállásadó megnevezését, szállásadó

címét, adószámát, adóazonosító jelét, nyilvántartásba vételi számát vagy működé5i

en8edélyének számát, 5zálláshely címét, - taítalmazó adatlap je8yző által történő
aláírással,

(4) A vendégkönyvbe a bejelentőlapokba, a számító8épes nyilVántartásba a Pol8ármesteri
Hivatal munkatársai adatgyűjtés Va8y ellenőrzés céljábó| betekinthetnek.

(5) A vendé8könyvet, ill. számító8épes
listát a szállásadó köteles a tár8yév
15.napjái8 a je8yzdvel záradékoltatni.

nyilvántartás esetén a kinyomtatott éVes összesítő
végén lezárni és ezt a tárgyéVet köVető éV január

8,§.

Az e8yéb 5zálláshely szolgáltatók körébe nem tartozók nyilvántartása

(1) Az e8yéb száilá5hely szo18áltatók körébe nem tartozóknak, sorszámozott bejelentőlapot
kell használniuk, annak pontos kitöltéséről 8ondoskodniuk kell. A sorszámozott
bejelentőlapokat a számlával együtt a Vendégkön}rr' mellett ellenőrizhetó módon meg

kellórizni.

(2) A bejelentőlapnak tartalmaznia kell:

a) a Vendég Vezeték és utónevét, 5zületési helyét, idejét, lakcímét,
b) a szálláshelyen való tartóZkodás kezdó- és befejező időpontját (me8érkezés és

táVozás ideje)
c) a szálláshelyen eltöltött Vendó8éjszakák 5zámát,
d) az adómentessé8re jogosító tartózkodás ponto5 megjelölését,
e) az adó összesét
f) a vendég aláírását.

9. §.

Egyéb szabályok

(1)A szállásadónak az adómentessé8re jo8osító tartózkodásról az 2. mellék|etben léVő

nyilatkozatot kell beszereznie, mely mellett a mentességi okot alátámasztó



dokumentumnak is 5zerepelnie kell. (Munkavé8zés miaüi mente55é8 esetén kiküldetési

rendetvény, Változó munkahelyre szóló munkaszerződés, munkaköri leírás, hatósá8i

intézkedés esetén idézé5, szakképzés esetén halIgatói jo8vi5zony i8azolá5,

(2)A nyilatkozát é5 az igazolások hiányában az adót me8 keIl fizetnie a szá|lásadónak,

{3)Az életkor miatti (18. életévét be nem töltött magánszemély) adómentesség a

,,bejelentőlap" egyéb szálláshely szolgáltató szálláshelyeken a vendégkönyv szüIetési

dátum bejegyzésével és a Vendég (vagY szüló) saját kezű aláírásáVal igazolható,

4. HELY| lPARÚzÉsl ADÓ

10.§

Az adó mértéke

(1)Állandó jelleg8el vé8zett iparűzésitevékenység esetén az adó éVi mértéke az adóalap

I,1To-a

Pr Meillenes jetleggel végzett ipolűzési tevékenység esetén oz ddó mértéke:

d) o Htv. 37. § (2) bek. a) pontja sze ntitevékenység utón naptó naponként: 2,500,- Ft,

b) o Htv. 37. § (2) bek. b) pontja szerinti tevékenység után naptóri naponként: 2,500,- Ft,

5. zÁRó RENDErKEzÉsEK

11.§

(1) Ez a rendelet kihirdetését köVetóen - 2014. december 12, napján lép hatályba,

Kih!rdetéséről a je8yző gondoskodik.

(2) E8yben hatályát Veszti az építményadóról szó|ó 61200-7. (Xl1,28,), az ide8enfor8almi

adóról szóló 7 /2oo7. íXl1,28,), Valamint az iparűzési adóról szóló 9/2006, (xl1,20,) rendelet,

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a HtV., az adózás rendjéről szóló 2003,

éVi xctl, törvény, Valamint a szálláshely-szolgáltatási tevékenysé8 folwatásának részletes

feltételeiről és a szálláshelV-üzemeltetési ensedély kiadásának rend.iéről szóló 239/2009,

(x.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Lova, 2014. november 11.

,...',--
,lffi&"\^'-

leEyző
f"?őtt.j_ll.^ l

Fe'renczy Gáborné
pol8ármester

A rendelet kihirdetésének napja:

Lovas, 2014. november 11. -<'-, - jd',<--
./Eá(ó géla

je9yző

a Módositotta a 15/2014, {xl, 11.)önkormányzatirendelet, Hatályba lép 2014, december 12, napján,



l. melléklet
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1o/2o10, (xl1.20.} helyiadókról szóló

önkormányzati rendelethez.
NYlLATKOZAT

l8énybevett ide8enfor8almi adómentességről
{HtV. 31,§ c)-d) pontja)

Vendég neve: .....,,.,.,.

5zületési helye, ideje:

A szálláshelyre erkezes-táVozás napja:,.,.,..,

Adómentesen eltöltött vendégéjszakák szám: ,.,..,,,,,.,,...,.,.,,.,.,...,,.

AdómentesséE iogcíme:
a. szakképzés miatt
b. szol8álati kötelezettségteljesítése miatt
c. hatósági, bírósági intézkedés foIytán
d. LoVason 5zékhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy alkalmazottja,

munkaválIalója, munkavé8zése miatt,
VállaIkozás neve:

székhely címe: .......,.,.

Telephely címe: ...,...,.

Adó5záma: .,....,.,,.,.,.,.

Lovason ideiglenes jellegű iporűzési tevékenységet végző vóllalkozó vogy munkavállalója
munkovégzése miatt:

Vállalkozás neve:,.,.,.

székhely címe:..,......,.

Adószáma: .,..,.,.,........

e. aki az önkormányzat illetékességi területén léVő üdülő tulajdonosa vagy

bérlője, továbbá a használati jo8osultsá8 időtartamára a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti ta8,
i|l. a tulajdonos, a bér|ő hozzátaftozója, valamint a lakásszöVetkezet
tUlajdonában álló üdülő használati jo8áVaI rendelkező lakásszövetkezeti tag
ha5ználati iogosultságának idótartamára annak hozzátartozója.

Kérem, ho8y a megfelelő jogcímet bekarikázva szíveskedjen jelölni.

Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, ho8y az ide8enforgalmi adómentesség a

fenti jo8címen fennáll,

Lovas,20.,..,.,.....éV.. .,..,.hó.,....,...........nap.

Vendég aláírása


