BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2014. (VIII.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓKRÓL

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya Bikács Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
illetékességi területére terjed ki, a rendeletben meghatározott adóalanyok és
adótárgyak körére.
(2) Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időtartamra az
alábbi helyi adókat vezeti be:
a) magánszemélyek kommunális adója,
b) idegenforgalmi adó (az a-b) pontokban szabályozottak a továbbiakban együtt:
helyi adók).
(3) Ha a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) és e rendelet
másként nem rendelkezik, a (2) bekezdésben meghatározott helyi adók
vonatkozásában adóalanynak minősülnek a Htv. 3. §-ában és 3/A. §-ában
meghatározottak, az azokban foglalt szabályoknak megfelelően.
(4) Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén az e rendelet 2. §-ában
rögzítettek szerint az alábbiakra terjed ki:
a) a (2) bekezdés a) pontja vonatkozásában: a Htv. 24. §-ában,
b) a (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában: a Htv. 30. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározottakra.
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2. Magánszemélyek kommunális adója
2. §
Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
(1) Az adó tárgyát jelen adónem vonatkozásában a Htv. 11. §-a, 17. §-a, valamint 24. §-a
határozza meg.
(2) Az adó alanyára irányadó különös rendelkezéseket, az adókötelezettség keletkezésére
és megszűnésére vonatkozó szabályokat a Htv. 24-25. §-ai tartalmazzák.
3. §
Az adó mértéke
Az adó mértéke: a Htv. 11. §-ában, valamint 17. §-ában meghatározott adótárgyanként
illetőleg lakásbérleti jogonként 2.000,-Ft/év .

3. Idegenforgalmi adó

4. §
Az adókötelezettség, az adó alanya
Az adókötelezettség a Htv. 30. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglaltakra terjed ki.

5. §
Az adómentesség
Az adómentességre a Htv. 31. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

6. §
Az adó alapja
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

3

7. §
Az adó mértéke
Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 300,- Ft.
8. §
Egyéb rendelkezések
Az idegenforgalmi adó vonatkozásában egyebekben a Htv. 34. §-át kell alkalmazni.
4. Záró rendelkezések
9. §
(1) A Képviselő-testület a Htv. 42. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint feljogosítja
az önkormányzati adóhatóságot, hogy a Htv. 42. §-ának (5) bekezdésben
meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5000,-Ft-ot meg nem haladó összegű
helyi adóra (adótartozásra) - ide nem értve a helyi iparűzési adót - készpénzbefizetést
elfogadjon.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) az önkormányzat illetékességi területe: a Htv. 52. §-a 1. pontjában
meghatározottak,
b) vendégéjszaka: a Htv. 52. §-ának 30. pontjában meghatározottak,
c) önkormányzati adóhatóság: a jegyző.
10. §
(1)E rendelet 2014. szeptember 15. napján lép hatályba.
(2)Hatályát veszti Bikács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról
szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖR. rendelete, Bikács Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖR. rendelete módosításáról szóló
12/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete, Bikács Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖR. rendelete módosításáról szóló
1/2011. (I.11.) önkormányzati rendelete, valamint Bikács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖR. rendelete
módosításáról szóló 13/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete.

Varga János
polgármester

dr. Orova Dániel
jegyző
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KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Bikács, 2014. augusztus 7.
dr. Orova Dániel
jegyző

