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Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított
38/2003. (XII.16.) rendelete

 az építményadóról
(Egységes szerkezetben)

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv )1. §. (1) bekezdésében, valamint a 6. és 7. §-ának felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: Módosította: 32/2010.(XII.15.) rendelet

1.	§. Módosította: 9/2004.(IV.20.) rendelet
Adókötelezettség

(1)	Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2)  2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezte: 32/2010.(XII.15.) rendelet

2.	§. 2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezte: 32/2010.(XII.15.) rendelet


3.	§  Módosította: 9/2004.(IV.20.) rendelet.
Adómentesség

A Htv. 13. §-ában felsoroltakon kívül mentes az adó alól a lakás, garázs, amennyiben nem szolgál vállalkozási tevékenységet. 

4.	§. 2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezte: 32/2010.(XII.15.) rendelet

5.	§.
Az adó alapja

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

6.	§.
Az adó mértéke

(1)	  2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezte: 32/2010.(XII.15.) rendelet

    
(2)	 Módosította: 40/2007.(XII. 19.) rendeletAz adó éves mértéke: 1100 forint/négyzetméter

7.	§.
Eljárási szabályok

(1)	 2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezte: 32/2010.(XII.15.) rendelet

(2)	Az adózó az adó megállapítása érdekében az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül adóbevallást köteles tenni (az e célra szolgáló nyomtatványon).

(3)	Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, ameddig az adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következik be.

(4)	Az adózónak az építményadót két egyenlő részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

8.	§.  Módosította: 9/2004.(IV.20.) rendelet
	 
Átmeneti és záró rendelkezések

(1)	E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a vállalkozók kommunális adójáról szóló 13/1999. (V.13.) rendelet.

(2)	Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(3)	2004-ben az adóbevallás benyújtásának határideje 2004. január 31.


Ajka, 2003. december 16.  

A rendelet kihirdetésének napja: 2003. december 16.
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