Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2008.(IV. 1.) rendelete
az építményadóról
Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló
többször módosított 1990. évi C törvény 1. §. (1) bekezdésében és a 6. §-ban
kapott felhatalmazás alapján az építményadóról a következı rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.

A rendelet hatálya Páty község közigazgatási belterületére és külterületére terjed
ki.

Adókötelezettség
2.§.

(1) Adóköteles az önkormányzat területén lévı lakás és nem lakás (üdülı,
gazdasági épület, garázs, gyár, üzem, mőhely, üzlet, raktár, iroda) céljára
szolgáló épület, épületrész: továbbiakban együtt építmény.
(2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak
rendeltetésétıl, illetıleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya
3.§.

(1) Az adó alanya az a természetes- és jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezı gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a naptári év elsı
napján az építmény tulajdonosa.
(2) Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékő jog
terheli, a tulajdonos és a vagyonértékő jog gyakorlására jogosult személy
megállapodása szerinti személy tekintendı az adó alanyának. Megállapodás
hiányában a vagyonértékő jog jogosultja (továbbiakban: tulajdobos) az adó
alanya.

-2(3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok, és az adókötelezettség bevallására szolgáló nyomtatványt –
kötelezettségük mértékéig – külön-külön töltik ki.
(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz
benyújtott megállapodásban a (3) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

Az adó alapja és mértéke
4.§
(1) Az adó alapja az építmények négyzetméterben számított hasznos
alapterülete.
(2) Az építményadó mértéke külterületen: 500 Ft/m2/év.
(3) Az építményadó mértéke a nem lakás céljára szolgáló építmények közül a
vállalkozás céljára hasznosított épület, épületrész esetében:
a) belterületi kiskereskedelmi, szolgáltató egységeknél : 150 Ft/m2/év
b) belterületi, községközpontban
egységeknél: 550 Ft/m2/év

lévı

ipari,

kereskedelmi,

szolgáltató

c) ipari, szolgáltató, logisztikai egységeknél: 600 Ft/m2/év
d) ipari parkok esetében: 700 Ft/m2/év
(4) Az építményadó mértéke belterületen, lakóingatlan esetén:
a teljes területre 700 Ft/m2/év.
(5) A (4) bekezdés szerinti adót kell megfizetni lakóingatlan esetén annak a
tulajdonosnak - tulajdonrésze arányában - az adott ingatlant terhelı kommunális
adót meghaladó részére, aki a lakhelynyilvántartás adóév január 01-i állapota
szerint nem rendelkezik állandó pátyi lakcímmel.”

Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése
5.§.

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély
kiadását követı év elsı napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy
anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges
használatbavételt követı év elsı napján keletkezik.
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(2) Az adókötelezettség megszőnik az építmény megszőnési évének utolsó
napján. Az építménynek az év elsı felében történı megszőnése esetén a
második félévre vonatkozó adókötelezettség megszőnik.
(3) Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.

Adómentesség

6.§.

Mentes az építményadó megfizetése alól a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény alapján:
a) szükséglakás
b) gyógy- vagy üdülıhelynek nem minısülı kistelepülésen fekvı komfort
nélküli lakásból 100 m2
c) szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelés-oktatási
intézmények céljára szolgáló helyiség
d) költségvetési szerv, és egyház tulajdonában álló építmény
e) a lakás és az üdülı épülethez tartozó kiegészítı helyiségek
f) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, növénytermesztésre
szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló
épület ( istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mőtrágyatároló, stb.), feltéve,
hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerően állattartási, növénytermesztési
tevékenységhez kapcsolódóan használja.

Az adó bejelentése és megfizetése

7.§

(1) Az adó megfizetésének esedékessége: az adózónak félévenként, két egyenlı
részletben kell az adót az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig
megfizetnie.
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(2) Az adó késedelmes befizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi
pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a
felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd
része.
(3) Az adózó az adókötelezettség keletkezését, változását, megszőnését 15
napon belül adóbevallás formájában köteles benyújtani a helyi adóhatósághoz.

Záró rendelkezések
8.§.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a
helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás
rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2001. évi L. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 4/2007. (IV.3.) rendelettel módosított 25/2005.(IX.16.) rendelete
hatályát veszti.
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