
'Iájéltoztató a magá nszemélyek kommunális adó megállapításáról !

Tisztelt ügyfelünk!

,l
Söltór Közsóg onl<ormányzatának a 21l2012.(Xl1.31.) számú önkormányzati rende Iete alapj.ln

adó|<ötelezettség te rheli az önkorrnán\,zat illetékességi terLlIetén rnagánszemé|y tulajcIonában lévő

építményt, valanlint a nenl magánszemé|y tuIajdonában á|ló |akás bérIeti jogávaI rendeIl<ezőt,

továbbá a beépítetlen beIterületi fö|drészIelet (teIek) tuIajdonosát,

A rencleIet célja, hogy az építményadó megá|lapításáva| és megfizetéséveI az önl<ormányzat

meggyorsítsa az infrastrul<túra fejlesztését és az ezzel kapcsolatos feladatoI< végrehajtását.

Az adó alanVa, tárFva:

Az a nragánszemély, a|<i a naptári év első napján

a) az építmény, tele|< tuIajdonosa

b) vagyoni ertékű jog gyakor|ására jogosult, amennyiben az adól<ötelcs építrnényt, teIl<et az

ingatlan nyilvántartásába bejegyzett jog terheli.

Magánszemély komrnunális adó kötelezettség a használatba vételt követő év eIső napján

k e letke zi|<.

Az ac]óköteIczettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építményne|<

az év eIső fclében történő rnegszűnése esetén, a másodl|< félóvre vonatl<ozó akókötr:Iezettseg

nrcgszűnil<.

Az építnróny használatának szüneteltetése az adól<ötelezettséget nem érinti.

Az adó mértéke adótárgyanként: 2018,01.01-től 10.000 Ft/év

Kérem, hogy a mel|ékelt magánszemélyek kommuná|is adó beval|ást az adó 2018. évi

kivetéshez a kézbesítést követő 15 napon be|ül kitöltve, l<érem hivataIunl<hoz visszal<Lrlde:ni. Ezt

követően nem keIl újabb bevallást tenni mindaddig, ameddig a heIyi adót érintő vál[ozás nem

következik be. Az adóköteIezettséget érintő változásról, annak keletkezésetŐ| számított 1_5 napon

belü| keIl az adóhatóságot értesíteni.

Az adó rnegá|lapítására, megfizetésére, bejelentési l<ötelezettségére az adózás rendjéről szÓ|Ó

2OO3,évi CXI |. törvény (tová bbiakban Art.) rendelkezései az irá nyadók.

FeIhívom figyeIrnét, hogy amennyiben bevaI|ási köteIezettségének nem tesz eleget, az Art.

1,72. § (1) bekezdés a) pontjában fogIaltak aIap;án mulasztási bírség l<lszabására van lehetőség.

Amennyiben továbbiakban informáciora lenne szü|<sége, úgyfélfogadási időben, l<észséggel álIunk

rendeIl<ezésóre.

Ügyfélíogadási idő Pusztaszentlászlón:

Kedd, szerda, csütörtöl<: 1-3-16 óráig

Telefon: 92l569-024



M EGÁLLAPO DÁS

Alulírottal< b[lntetőjogifele|ősség|in|< tudatában kijelentjük, ltogy az ingatlan nyilvántartásban a

Söjtöri .. ........hrsz . ...., ,.utca házszám a|att felvett laItóház

(lal<ás) társtulajdonosai, ilIetve vagyon értékű jog jogosítottja/i/ (továbbial<ban együtt: tuIajdonos)

va gyu n k.

AIulírottak a helyi adókró| szóló többször módosított 1990.évi C. törveny 12. §.(2) bekezdése

érteImében megálIapodtlnl<, hogy a magánszemélyck kommuná|is adóját a tuIaldonosok közü| az

a|ábbi személy fizeti nlcg:

Ezen megállapodásunk az aláírástól számított visszavonásig marad érvényben.

2.)

8) Alá írá s:

Név:
Adóazonosító száma:
La l<cím:

2,) Név:
La kcím:
Szem. ig. száma:
Aláírás:

Hivata I Pusztaszentlászlói KirendeItségéhez
bevallássaI egyr-itt.

Adóa zo

La kcim:
nosíLó szjnta:

Kitölté5 es a|áírás után a Söitöri Közös Or,; i<crnlányzati
( Pusztaszent|ászló, l(ossuth u.87.) kór,jü k visszakü|deni a


