Mencshely Község Ônkormányzat Képviseló-testületének 12/2017.(XI.21.)
önkormányzati rendelete
a helyi adókról

2018-10-31-1ól
Mencshely kôzség Önkormányzat KépviselQ-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
torvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében, továbbá Magyarország

Alaptorvényének 32. cikk(1)bekezdésének a.)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a

következöket rendeli el

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.$

(1) A KépviselQ - testület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan idötartamra az

alábbi helyi adókat és települési adót vezeti be:

a helyi iparüzési adóó

magánszemélyek kommunális adója

c.

épitményadó

d

telekadó

e.

idegenforgalmi adó

f I

(2) E Rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképról szóló 37/2011. (II. 22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás.
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Az adó météke személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

12. S

Mentes az adókötelezettség alól az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy

tartózkodási hellyel rendelkezö lakos hozzátartozója.

Településkép védelmi adó

13._1o

Záró rendelkezések

14.

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

valamint az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen rendelet hatályba lépésével a helyi adókról szóló 11/2014. (X.10.) önkormányzati

Jegyzó

Dr. Weller - Jakus Tamás

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

rendelet hatályát vesziti.

(3)

Rauch Csaba

polgármester

Jelen rendelet Mencshely korségben 2017. november 21. napján kihirdetésre kerult.

