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Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a 32/2010.(XII.15.), a 41/2007.(XII.19.) sz. rendeletével módosított, a TELEKADÓRÓL szóló
24/2007. (V. 25.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a telekadóról az alábbi rendeletet alkotja: a felhatalmazást adó szövegrészt módosította: 26/2007.(VI.29.) rendelet 

A rendelet hatálya
1.§

E rendeletet Ajka Város Önkormányzatának illetékességi területén kell alkalmazni.

Adókötelezettség
2.§  módosította a 41/2007.(XII.19.) rendelet

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek).
(2) Nem minősül beépítettnek az a telek, amelyen az építési tevékenységet megkezdték, de a beépítési kötelezettséget nem teljesítették, jogerős használatba vételi engedélyt nem szereztek.

(3) 2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezte:32/2010. (XII.15.) rendelet 
(4) 2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezte:32/2010. (XII.15.) rendelet	
(5) Módosította: a 32/2010.(XII.15.) rendelet	A helyben szokásos teleknagyság:
	lakóház építése célját szolgáló földterület esetében 1400 négyzetméter

b.  vállalkozási célt szolgáló földterület esetében 800 négyzetméter.
Az adó alanya
3.§
(1) Az adó alanyai 
a. a magánszemélyek,
b. jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülések,
c. jogi személyek, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
d. külföldi magánszemélyek, és szervezetek, ha adómentességét nemzetközi szerződés, vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

(2) Az adó alanya az (1) bekezdésből az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában. Amennyiben a telket az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott, az adóteher viselésére vonatkozó megállapodásban a (2) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

(4) Amennyiben az adókötelezettség közös viselésére vonatkozó megállapodásukban a megállapodó felek nem rendelkeznek az adókötelezettség őket terhelő arányairól - ez esetben vélelmezni kell - hogy szándékuk az adóteher egyenlő megoszlására irányul.

(5) Az adó évközi bevezetése esetén az adó alanya az, aki a bevezetés időpontjában a tulajdonos, illetve a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult. 

Adómentesség
4.§ módosította a 41/2007.(XII.19.)rendelet

A Htv. 19. §-ában felsoroltakon kívül mentes az adó alól:

 a. 	2008. január 01-jét követően a földterület tulajdonosa/i/, ha a földterületét az önkormányzat részére térítésmentesen átadja/átadják. Résztulajdon nem adható át. A polgármester az írásbeli felajánlás átvételétől számított harminc napon belül írásban értesíti a földterület tulajdonosát / tulajdonosait döntéséről. Amennyiben az a térítésmentes átadás elutasításra kerül, a tulajdonosnak a tárgyévi adót meg kell fizetnie. A térítésmentes átadás felajánlását a tulajdonosnak / tulajdonosoknak 2008. évben február 15-ig, illetve a 2008. évet követő években a mindenkori tárgyév február 15. napjáig írásban kell megtenniük. A tárgyévi határidő túllépése jogvesztéssel jár.

b. Módosította: 32/2010.(XII.15.) rendelet  Mentes a telekadó alól a 2.§ (5) bekezdésében meghatározott, az adott területhez tartozó helyben szokásos teleknagyság.
c.	Mentes a telekadó alól az a telek, amelyre bizonyíthatóan a telektulajdonos önhibáján kívül eső körülmény miatt – építési engedély nem adható ki. Ezt dokumentumokkal a tulajdonosnak kell igazolnia.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
5.§
(1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást (alapterület módosulás, telek átminősítése, tulajdonos változása) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség megszűnik
a.  a belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetve beépítés esetén a használatba vételi engedély jogerőre emelkedése évének utolsó napján,

b. az építési tilalomnak az év első felében történő kihirdetése esetén a félév utolsó napján.
(4)  Amennyiben a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott adóalanyok a tárgyévben a termelési, szolgáltatási tevékenységet közvetlenül szolgáló építményre, vagy lakóház építése esetén a lakásra jogerős használatba vételi engedélyt szereznek, az adót a tárgyév végéig kötelesek megfizetni.
Az adó alapja
6.§

Az adó alapja a telek négyzetméterben megállapított területe.

Az adó mértéke
7.§ módosította a 32/2010.(XII.15.) számú rendelet

A telekadó éves mértéke: a telek adókötelezettség alá eső minden négyzetmétere után 270 forint.
Eljárási szabályok
8.§

(1) A helyi telekadót az adózó önadózással teljesíti, az adóhatóság kivetéssel, kiszabással, illetve utólagos adómegállapítással állapítja meg.

(2) A bevallási, adatszolgáltatási kötelezettséget a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, erre a célra rendszeresített, valamint az Internetről letölthető nyomtatványon kell teljesíteni.

(3) Nem kell újabb adóbevallást tenni az (1) bekezdésben foglalt esetben mindaddig, ameddig a helyi adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.

(4) A telekadót az adózónak évenként kettő egyenlő részletben, az adóév március 16-áig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni.

(5) A telekadó hatálybalépésének évében az adó kivetéséhez szükséges adatszolgáltatás, bevallás első határideje: 2007. szeptember 01.

Vegyes és záró rendelkezések
9.§

(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a mindenkor hatályos – helyi adókról szóló törvényt és az adózás rendjéről szóló  törvény előírásai az irányadóak.

(2) A rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.


Ajka, 2007. május 25.

A kihirdetés napja: 2007. május 25.
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