Püspökhatvan Település Önkormányzati Képviselő-testületének
9/1996. /XII.30./ sz. rendelete a Magánszemélyek kommunális adójáról
/Egységes szerkezetben a14/2011./XII. 30./ sz. Ökt rendelettel/
Bevezető
Püspökhatvan Település önkormányzati képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított
1990. Évi C törvény /továbbiakban: Htv/ 1. § /1/ bekezdésében, a 6 § és a 43 § /3/
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja
1§
Az önkormányzat illetékességi területén kommunális adót vezet be.
2. §
Az adó mértéke
/1/ A kommunális adó mértéke 8000 Ft/ év. /1/
/2/ Az adóhatóság által megállapított adót két részletben lehet pótlékmentesen befizetni. Az I.
félévi adót március 15-ig, a II. félévi adót pedig szeptember 15-ig./x/
3. §
Adókedvezmény

/1/ Mentesül az adófizetés alól minden egyedül élő nyugdíjas, amennyiben havi jövedelme
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum /továbbiakban: MÖNY/ két és
félszeresét. Amennyiben meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíjminimum három és
félszeresét akkor 50 %-os kedvezményben részesül. A MÖNY három és félszeresét meghaladó
esetben megszűnik az adómentesség.
/2/ Mentesülnek az adófizetés alól az egyedül élő, 2 fős háztartást alkotó nyugdíjasok
amennyiben 1 főre eső havi jövedelmük nem haladja meg a MÖNY kétszeresét. Amennyiben
meghaladja, de nem éri el az MÖNY háromszorosát, akkor 50 %-os kedvezményben
részesülnek. Ha meghaladja az 1 főre eső jövedelmük a MÖNY háromszorosát, nem
részesülnek mentességben. A mentesség abban az esetben illeti meg az /1/ és /2/ bekezdésben
szereplő nyugdíjast, nyugdíjasokat, amennyiben az adott lakcímen ténylegesen egyedül él,
élnek.
/3/ Az adókedvezményt – a jogosultnak – személyesen kell igényelnie a Polgármesteri
Hivatalban. A nyugdíj összegét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részéről az év elején kiküldött,
a nyugdíj összegét tartalmazó hivatalos értesítővel kell igazolni.

4. §
Adókedvezmény
/1/ Mentesül az adófizetés alól minden egyedül élő nyugdíjas, amennyiben havi jövedelme
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, amennyiben
meghaladja, akkor 50 %-os kedvezményben részesül. /xx/
/2/ 50 %-os adókedvezményben részesül az a nyugdíjas házaspár, akiknél az 1 főre jutó nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét.
5. §
/1/ Az adózó az adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül bevallás
benyújtásával jelenti be. A bejelentést az e célra szóló nyomtatványon írásban kell megtenni.
/2/ Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást - annak bekövetkezésétől számított 15
napon belül - az adóhatóságnak be kell jelenteni.
/3/ Az adó összegét - első alkalommal - a jegyző határozattal állapítja meg és közli a fizetésre
kötelezettel.

6. §
Záró rendelkezések
/1/ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókra vonatkozó módosított 1990.
Évi C. tv idevonatkozó rendelkezéseit, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. Évi XCII tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni. /xx/

Püspökhatvan, 1996. December 11.

Bátyi József s.k.
polgármester

Blaskó Imréné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 1996. December 30-án

Blaskó Imréné s.k.
jegyző
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