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A rcnrlclcl h;rl ilr r

l§

Arcntjclctlr.tt.tlr;tlsz1.1zLo/(.|,.()rrktrrttt.ittr/illlllctc\css(l,-ltcnllcl((Íclcrlcdki

f,,1l,tltt ,,;.:,;.,,,;r::;;,),,.,i,r,,,,L,,,,,,{|ll\:(Ill 
ltttIi:Altr !,t(rttc,l,

Az arlrikótclclcltscp, ar etlri al:tnl l

2rS

(l) Adókötclcs az örrkortrtilíl\-/.ll ltl:t:kc5s,ó_*,]-lcnilctórr álllrrdó raP1l itlcrglcncs jcllcggcl vÓ'-ctr gazdrsági"

vál l lltkozási r.r.t",,, *]t, ('l to, itd,iektxrn, iptnvcsi tc\ ckcn} Sc8)

(2) 
^/. 

adó al,rrll,a e tállllkozó

IillIol'o:ti..ago:(l,,-\ó!l1a1.1(72'1,.tigctsalátnevébenéskockó:a!órohaszonszenéscéIjábÓl,

'"',''''=r|li,';"i^)"|""in,r""""""".:L,,,,:,,l,,l:,ez<l 
nta3áttsteméI,v, 

,

b) o: eg.-éni"rii;,ii'"i;r,ut 
,r.ot",."^ií,y"i),oí,o",n,*sét^n.tegelóző 

jog,uabályok alapján

l,,r,pnrnrrnl. ntagónkeres.kcdőnek,r,i,a,oti 
,"ri1",1,,:iii, ,oű,ii,t a jogi geméIv

c ), :,: : : : : *űi r ;,:il ii* i :: : ; : ; : :ií : ;ii ::í 
li ;,, . n,, o m a g ó n s e n t é l y,

d) n, .^,..r 
"r'J|, 'iirr,rrniro gr,r*,r)ta,.i,,:il szótó 1olaszúaiik 

"aIapjón meghatórozott

lclrételek i,,)', , nű,,*,i, a, 
'i|ii';;i";;; 

.;,;i:'::Í,;,,',i,'!|,'!li, í:!,riff,í!::,
l o,1, g, a i, i,' nii U t'i a, n,' t, é gr e h oj t ó i, n a gó no rvo s, s: t

e) i':r':,i,:,if:'I!!Í!,l " 
t ,,:i:":,,,!),,íi;,,::!:,i::::,!,':' :i:|,|,:uo,:il::X,':'

J) ,grrt, ,ri.:,ir)i'ia)ni^, " 
1,,,n,,",i,i"*y"ég,Ina,olós 

olott lcvő szeryezetel ts,

]§

(l) }{a a rcndclct nrjsként nem rcndcll,crrk, a 2 § al;rp.lán hclYi iParuzes',.'t'-ilÍfr, '#';Ű,

örrko,rmánl,zet irr.t,r,-,Jv lcrulctórr,a l:rl**lttl.:;,l.,;,i;í r{l,§1"#1r;;*n
társ.rsrg nr:lgirrszcrrrily joP ''']'_']l]i:i:;i';,;;ru gazd.rsi*r rcnékcnyscgc, *e1-

;;;; és hcrckizatára, hrszonslc'c' cct'l,

crlgcdól1.1cl rcrrc,clkcz.ik. rorjbtri - " 
,,,:}'n;;,,;;. aiincx 'i""iJáot"a. 

tÓn'Óny vállalkoz'st

,;;:::;;1^,: ,:.]:|.n,.:,,r,:' 
végcl al- T'"'"','^i];'*'.'",:§:i:#*":'::1Í''J§;:

srcklrcllrcl,,..r,pl,,,rj§'7,i::':;_,_:, 
fi,rf"ctlcnul arröl, hogy tc

;.ii,.iii" ,,clcpi,cl1cn) kirul íolt trt,l:t



\(,L( lt\\,l: lr.t ;tz olr},tríll1,1ll\ /,ll t||(,|(,[('\\('|',l l('ílll('l(ill :l/ ()|l

VCt lrCl lr Cl lr,l,,í,l r,,l l r cl tl(, ItI l\,lhL, lL ("/(t

u Ir,*, ('1 1.1r.It,ll,,t ltrLctt,rLtrk,l",:",]1) 
1,]:

;,'flil ;]; '::;;]1;],:]':';::T,:l,:::li:-"ill].i,,,,.,,,.::::..J1..J: 
,::::::ií'li;,,l:.']:]i",:.l]iJ:li]l{;,": ]l:;]

],"it:i't|li;il;lllj]]'-J:il,'::;.,::; il;:;"::l:,:,t.::::",,}:].'|;l:l:f':J:]'l:;,',-"fi,:,ii1
íi:H:L:ffij['l,;;::j:i',,,",:lT;i ,;i;:i:,í§i ,i:n:;; 

j:1";1ffil ;:lj ;:I.lí:Il"',"i}':
:i}"§,,:::ix""l,::ll:ll;1,1, i'],.ii",J: ,::;.,:::,,i§lr'::::;r;-":::#:.,Ii",,lillu,.ll',i,.jjl;
;..?l.":;,,:;,;r,.;;];i:,,:1":"l"i;l.,l,§,'l:l.;,..,:,J;i:',;i;,'; 

,..;Lcrrrr,..g rtycsr.rtcl. trlrc tclcpltcll,rrt,k

,\ r .rtlriló(clcrcl l róg hclclkerórc ór mclrrirnórc

l§

( |) Al atltlLotclczcll\([: ili tlr.tttizcst lcl (l[cll\\-8 tlrcgkczdcscrrck tr.rJl;;itr kclctt'cu r.. is a tcr'Ó|'clt\§{ |'

ntcg5z ú ttr,:scrrck t rlt Jr;,tr ;r l sz ir rr r l, tt tc1"

(2) 
^/ 

öttltrrttt;tttr r;tt illctckcssr-l1lr lcrtrlc(itr itlciglcncs (nlIllrrri) ;cllcg5ic| l'Ógz'clt lc'ikcnyslp'''{rrc1"

i<Jóiarlarlrl Jz tllitt\:ttkt 17 ;11|1r|li(llczctt*-g itiitrrri tcr;cdclrlrirc

nrrnósul

Az arlri alellje

5.§

( l) AZ álllrndo.icllcl,gcl \Ó8/cll l1r:lrir,, cst tcrckctrrsóg csctén

t,Ógz,ctt volgáltlt;rs ncttó áritrr-,tclc, csökkcntvc u cladott

tcljcsítósclrck órtókórcl, l alllttttll

a) 2W. ér,tól au. alrtapiköltxJggcl

ar adó alapjl az értókcsitett tcrnrék, illt:til ,",t

J.,,r. U..r..rósi értékct,ct és az, alváll,tik,", tt

:;"':'::;,:,::1,1,it, ,,,^.,,,,r1,,t t,lcí{l,(1!óro:ott érték.cs."n, ::::^:,o":,!iíli:^,í)*o!n ;,,I:r,:,',
kotttalok és Iotttallcl!tpti bel,érclek eglvüttcs Ó,§;f8c, :''
értéLpopinll ela,la,l ,iróbatt én,én.t,esí,r,iir,o, be,ételiént elszánrcll összegével, a b)

b) 
,:":i::;::::::,'i|','.,'űn,ii.I"'in,,",:1zásoknól: a kopott katnatok és kamatjelleY.ű

beyérelek cstlkkenn.e a f:etert kortatok Js ia^atleltegn ráforditásokkal, nÖvelve u:l

eyt,éb pénzilgr, ,r,uiga,i,ntti.s be ,ét.eleirrt. o t,rpr,eftsi 
-solgáltatások bevéleleivel és a

nent pén:i)gti rs t,ef,ttettsi szolgáltatás 
,netrő 

órbevételével,

c) biztositóLnól. n i!,nsi,artechnikai ,rrariiv narrl* o.:,,:ó.nűk&léi kóltségekkel, a

be/ektctésekból s:}rnto:ó bi:to_sitásrech,,i,ii'a"a,tásokkot (csok életbi,to§tó§ ógnól),

o: cgtéb biztrrtti,trrnnikai ráforclttósokkal, n brlr*trtlsrk nettó bevételével és o nem

bi:tosilósi tevlken.tség bevlteleivcl: .'--i*rt 
r7*, o kaPott ogtalékokkal és

részcsedésekkel.asalóttttlajclonú'snlatha-,nalatúingatlanokbevétel.korrekciójfualls
a 

^al,,o!o:ó 
érrékpapirok vételáróhan in,tn.rrrircrt kantd ráfordltaskénl clszámolt

óss:eyóvel. ,,ntnn,,ri o Kórtalani,nr, ioi,,,iíir"l- sentbcn ra|orduasklnt elszónolt

d) :"i:,ff,:o,r,ési s:en,elnél a váltalkozá§ tevé*envság*e! kapcsolotos ftnz|orgalmi

bevétel, 1,. .!: .^,.:L-^,,<}ó hrvat?lei növelve a
e) bcfeAratési rállalko:ós,,kntil a be{ektelési sttllgáltatási teuékenysl. bevltelei növelve a

nent he/eltetési s:olgáltatási tevéke.nvség beuitielei,,el. volantint a kaptl kamatokkal és

katttatlelleyú he|ittt,:kAcl. c.s,lIkent,e a kama!ozó értéLpapirok vételórában

ó n, i n.l,c :i t e ! t k a nt a t r áf, t t l t t á s l, é t t t e. !,st á no l l ii lrzegé rc l,

t) al eythá:i 1ttgi s:cmélvnél. l,ttlantinl"'r) 
-;;:on, 

óltol. alopt : l! inléznénlnél: a

Itjttt,l-,,ctclé,st ktlle!c:etrló,ltől Jilpyően a ,,atlaii,ltási !evéken,y*éyl,óI szórmazó a) pnt

)), ri,',',,,],,,,, ti r b c t e t e l t- t t y +, p,| t t :f i l r yt t l n t t hc v<i t e l,



ltl

,t lttlIitl,lt...r.l/t,'/t ti tttll,tlA":'t\ 'ltll(ll"íll'\: 
iryt |ii'ltt'lt1\'"1'l .l' It"Ittlt'1''t"""'l"t'l'

hrl:itttutltItl lilttIt|tttt LllrllltIllI,!t ll: lr) lL't,l ,ri.,rrr|r,, ttltt.r,. lt,t l Lulplth ,r",;l/l,,/t li

,.,ill,rll,,:,ir ll Al r l cr r_| tt!lxtttlt,l ljttl,ttnrlnLlb(,t (,nltlttl ,\",,n,í",,í, 
"^1,n 

,21 ttll

,ll..(l,.'t.t,l):.)l|,t|l:rttttltll(l!l'.'lb|.|.(!rl.,|tut,tlttnh.,t,r,ít|,ll1,11'lIs..d,-ílt./o:.llltúnt
/.,.rl.._ ,,. /tilr,lrrrrr l]c/,l(rr/,,r oltltl a lrxlli;lríl ':o"n';r1':]'.:'](nil' 

rl kx'Lttiltl'

,rilrlrirlrr.rlir: ,lIrrll. vtt1,1nt,rr] ,, l,* (,t_. lr!, !.iLcalrr{\Llrrl/ rJ,l/r,r ílt^,ínl, cltilrágtt siannl

|.(:(!f ll nltltttalttrltilht"l, tllllr tt 1l al7nt ':enn!' 
ncl1,i irhcvi!cl,

tth)yli'tllttllxtttttllhtt,t,tl.fietnlit,'l!.Í;cnf;dÍ,,(;/1/.tÁrt.r.r..lir.rtl,.71.1.i7j1l.tltti:'
t,l,tI,ilt,tittt,. l'ir,uhl"ln,l ,r"t'rt,t"'t,í, l(trr:r/t trtxltt, .,:,1:,-,,]_ _'1': '_ 

ll",11.r?jdíl,v

Ál,ícl.",crr.\c( ttil |ilygtictt tl t,ttlLtlltl:,i,,l í,,r,cAcrrrrdlbri/ r,rirrlr1,:" n' at Pn! ,1:(r"'l'

ttcltti órbctiícl r.rr(t. 1r,,,,6,,,pt,,,, hevéttl N)) ,,i,,i,,tl villllL":,i:a ícldlcllrsc,gálil

::árttttt:tirirlrr.tr;Ír'lllr'ÁítIt,'|1(t\llll:....o/.,A,i...;.il.c,Á...c,ir'/rri.t..rlk.i/lltásluilsZónttltzli
úrhcvételc,
l.,,l,(wli',.\:e,,,,:1y,.|1ttl.ttls!slt1.11l,t1,1rti!5:liltilőnl:n.vhtltólvtal<ita'rhtzől,ál!al, 

oltJk

c,rt.ít;ál,tt rl ít,t r,l cn t,r"..),i^,,, (|t 

""",L,l",t,i,.,"rlrl/t,i/trrr,i 
r/ ti,'t;r,y'Jgtá,ticll *ttvtll

áltnlintts f,ttylltnt o,L;)t,.llLttlt lr:s;ltn;. j,ir,á,trás, lcntt|,r:(lh(n Lavttl jutlat1|5, t,agy

l,ártttilv.n |,íilJlr,r,, irrrrk, ),u.clr.r: n__ rir(ietirz/t;;.;r cs c.sr)Alcnlye of 1tvrcíá,v adtÁ,al,

a klrc*ázati t(iIChCf."kl(,:k1.,,<,A.ril. a kockti:oti tlőkclársnsatokrlil, 1,llaminl a kll(*ázalt

l,ikcalov*rúls:ri/ri,,,n.,,,htt!tiltaal,itartot:<i*x*t.i:ottltiÁcílirsa.srixr*nólisa
Aockáza!tltikco!lJxlktttiIat:a)vltt!s:crin!itteItóárhl.tt(l.\'dldl,,inlabefektetctt
/,r;llit?.t(lt c.r1,1rl:ltr,Á nttntőstillj r",qrr'nttl, ró,slesetltsck LocLÓ.ati tŐ*ebeÍe*teté,rek ,

alndri.si áráttal,.'.. l,;,,,".rl .r;,, ttttt érl<'kétt<,k kltliinb.;zctihctt kclctl,':ctt, a n'érl(gÁ-C,s:Jti,t

ttltiJxtntláiprn;n._21rr/tt rcalt:til! ,ir|rr!.lrrntn.le)cs.,1g, rr,,,illa a: ilv(n hc|c*leté,sek utón

t n pn t t n r ri ni|| 1"r r|,s;c,ser/,;,1 6g1 r7ltc,s (;,qvcge,

t)

l)

( l ) lvlcrrtcs x/. aíJÓ

kör ll;rsz trir társ.rúg

(2) tt.r a/, adóalan.v iprruzósi lc\ókcn\.sc*c több ónkornr ányzat illctclicsscg'i lcnilctrc is kitcrjcd' akkor az

ado alaplil _ a tcvókcrrl.d* *.,rr,".r,*.ir, ilgi*)Üj,il,"",á" _ az, adoelllnynak kcll nlc8osztani,

Antcttttribcn az cgr.cs iclcplr.lr.* :l:l:1á;;;i.- ";s, a tclcphcir:cr"n n.rás módon, c&yébkcnt is

rctldcl!:czósrc áll a ncrró ártcrótcl. a nrcgoszlás.ao,i ", 
ióktitclcrcrtsce cnnck nrcgfctctócn tcljcs[tlrctó'

lle a szárrr',itcli va&v ,;;;,;,ór. s.rlátosúgok n.,i"tt a vállalkoz.Ó n.n' n''ir'.;' (vagy nrutallratja) ki az c&Ycs

lclcplrclr.circ ar. aro".,,etctr.;i*", ár. aaaÁsr"rl.rii,:r" a/. arányos tchcnisclis érdckébcn a mc*oszL.s mÓ{át

a gezd:rsági t"uexcnyse! r,ógzcscnck "á"yá6];,,;jái"úe"i, 
rcgi*Jut jcllcnuó mutalók alapján a

vál lalkozó alakitja ki,

(3) ldcigJcrres jcltcggcl viglctt iparuzési tcr,ókcnydg csctébcn ", 
,,do,a tcvékcnydg vé37&énck naptári

nap.lei alapján t"rr ,"gá;il;'i;;'' ";Ű 
n,,"gk,zdctinep c§ napnak sz,ámit

Az edó mórtéke

ó.§

(l) A/_ állando jelteggclvépctr iparuzési tcvékcnységcs€tén az adó évi ménéke,

a) 200l. évtól az adoalap 2"0 o/o,a

(2)Idciglcncsjcllcggclvég.ettipcrúzósítcvókcnységesclénazaöátalánynaFárinaporrként50o0Ft

(])Aszéklrel1..illetólegatetcphclyo",]n..:önkormányzathoza/.adócvrefizctcnóaóból'lcgíeucbb
aj,onbcn arrnak ósszcgj€ rc,].doc^.: :,:d;; ;nosírorr tgso 

-e* c tv_ 40, §, (4) bckczdósbcn

nrcglratároz_ott núdon 
ji.ionr,r,o ,r, ;a"isr.^Ő"il.gjilr;Jr""Yrt grtii ar-adócrbcn mcgÍuctctt aő

Alanli ér (áry_ri mcnleslég, rdókcrlrermóny

7§

aló| a tjrs;lóltnt sucn,czct, az cgvhá,z" az

"' 
ior].ri"'.,. az órtkr_: rrl cs }, ólcyirrós bi z tosi tó

alroitviny. a kotvolgl|ta|ó 9cí\e/cl, a

X,ir,rr" á ,".,gJn"l,ugdi;lÉlrztár atfi,rn az



crlrrr. .trrrclrci trrc1,.elt\zti dr|x.rr írllrl;tlttll lclt\cttrulit\ril v.itrtr.uÖ;Örctk'lrrrc (rrrcrcv{licl ut'lrt llrsrr1l"r

]rl,- r,r.,,'., l (,l clc / cl t \,ll:c nt,rrr Lc lcl lrcrcll

[] ícltt'tcl lrrc1,.l1,1tiltil 
"., 

t}-","" 
lr,trtrrn lötclts nrtl,ttlornt ar n$lrrt(xáp,rrel

( 2 ) lrlcrrtcs ;rz r<tó r|ó| r |rc|r,i Nrlormln}zrl és r tOltsdgt,ci&l s/cív

(l)Ntcnlcs3/3úrlltrlvcgr(nrr'Jll;rtkor&rg.volrlnyrlrginr{yatiprnirésrlcr{tcnységtólévirrttó
5oo, QQo Ft árbcvctcl

({) lrtcntc-s w rdó alt\l :rr óstcrnrclói lcr,ókcnvsó6,ct ítrlr{.rló mr*{1v-cnrcl-v. - akr sry'r qr-erságábon ez §r'p

ttrneittt í, vinrú u,.rr,..ir.,.t 
]n í"l*r.,lr r..,r*iii "ri*illitásitr 

rlinruló lc.dkcn'ségct fol1rat

(§) Nlcn((.s az atki alól nu cgrótrr till.rlkouór iliwolrin, rl:rJlán idciglcnes ,cllcggct paci és vásáror'Ó

k r s}.c rcsl. ctlt,l rrrcl fotr t;rló r :il 1,1lLorói tcr ékcnr scg

(í,) 
^ 

(1) t*kctdós szcrinli nrcntcsscgrc. tclckcnyscgónck idórránl.ib;rn irgmult a.r- e vállalkozási

tc\c\crr\scgct r.ógzó.;;;;;, ilri.. r**.t"n .irriÁ:tr.n)sc*cl l *""'*á Ösv'cgónck t/l2 részérc

tor:osrrl( l vill:rlkoris,^;ilrócr r,é*,ó - ,-.i.,ó, nrin,kjn o'r.n ;rórrJP.|áre, amcllbcn levékcnvsógct

i.l,r.,,. \;lg\.J rcvctcirrscg.cgzcscrc;o8;.,,l;; i,"",].^:,^_1,], "J".'p,, 
amctrbcn az iprúzósi

lc,-c_\cnls,.,gcr, "irr.riorii,,._;i..ai "rgr:h,r..,",i 
_, *"nt,sscgrc -,ugosíió iő v,{nritásárrál _ tcljcs

lrtilr;rprtltk kcll tcki,llclli

Bcjclcntés szebl11,ri

E§

( l) Az adokötclczatségct illcrvc az adókotclcs bcvétclszcrzó tcv,

kclctkczósótöl sámitoi l5 napon bclül az Önkormánvarti Kcpvt

Józsrf A u 3. kcll bcjclcntcni,

Önndózil rdóbclrllár

9.§

(l) A/_ adót az adózó kötclcs negállapitani, bevallani és

ónadózással állapitja meg,

kcrtr:.cgct arrnak

:, ll'i'cstiitct 8493 Iszkáa

mcgflictlri (,1nadózás), Az adózó az adót

(2) N. adózó az'önadóásrrl nregállapított adóról az erre a cclra nundszcl'":iictt n}omtatván'Yon

körctó nrájus 3 l,igat,frt"iáseÖh"z_ adobclallásl kölclcs aüi,

(]) Az adózónak 30 napon bctüt aöbcyatlást,kell tennie, ha:

a ) ícl sz-á nrot ára ucnacl őr' c], a,,rjea, közzérétclénck napjával,

Úl ,iratat ut, az átalakutás napjáral,

c) íclvánrolási ",jT; ö 
.l'clsrámolás nétküt szúnik nlc& va*,, ,rz aóküctes levékenységá

nrcgvunteti a mcgszún& napjár,al,

tlrtárid6k

l0§

(l)AladózókadoclölcgctíjzetnekfólÉvirészlcrckbcnmárciusl5.ip..l:t.."

Q) lw a,Jólő al,év íol1,anrán bcfizctcrt erO.lcg Cs az, ér,cs ténvleg,r k, cl

bcl cll:is bcrr; újrjsiva' "l,,ia";"l,s 
filcri nlcg, rllctoc igónyclhcli r rs,- , !,r,

ez aőévct

.-,.Écmbcí ls,ig

,,:ttiE különbözctén6[ 32 {vcs

,,, 
^"rr"t"t 

az adólratóságtól



( l) Az r<_krro ;v rJuruzésr xlolr ;xtxltitcl"cl }iötclcs frrctrri

(2) Az a<!öcltilc8 ó§src8c

t) Al rrJt^-r.ct lrrcgclóró lclps ótrn r;ilto;rtlln vcnc/clt folnrjbon nrírkütó vállalkolónát _ idcdnrc r,t

i<lt,rrr;cllcg,ú tcrclc,rrsógct is , r nrcgclirró él, adtr|lrul nrcgíclcló ó§s/c8,

b)Arr,ixJrctrlrcgclózóér,cgr.rówól^*rrnrirkorJilrállllkozórrí!rnrcgc|óróóverJolánatrmüttdÓsimrrári
n:rpl;ri rlrp;átt cliciw ór,rc válrriloll ösvcgc

c) A lcYckcnr scgcl ór, kólh:,n |crtló r,ill:rlkozórr:il, au adócvrc bc;clcntctt r,írható adó osvcgc,

l|;t.lopsz:rtrilli r jltozis nriltt rz rtló al;rp,ln va6lr nrdrtókc rr, o<lódvrc nr,o<ílsul, au adoclólcg (xvcgét cnnck

fi gr.t. u,,.*..tclir ct kcll nrcgil llpita ni

(]) A/ atjtx.rt.*tt w adtrrrc \ollílkoló ílzctisi nreghrgvás jogcrórc cnrclkcvJcsóig a (2) bckczdés a), b)

pOntJillhln crrrlrtclt vitr;rirolo v a<Joclólcgcr az. ctózó"nzciési n,cghegx'ás rlaP.Ján frzcli,

(1) A l ill.rlkou ónlk az nritiktrtclcs lcr,ókctrl scgc nrcpil,czdcséról .sránrítclll, 
illctólcg az önkornránlzat

bcrczc(ó rcrrclclctórtck hotálrhl lclJxsct kör,ctó iii",piU"rúl az adó§rc várható adójáról bcjclcntést kcll

tcnnie az atJóhatósigltor"

Arló, ór rrttx.l,rlq1 firclól rlrlrllr ri

Rószlctfizclós. halaszlár

l2. §

(l) A, örrkornránrzati adólrrtóság 0cgyzó) indokolt esetbcn, cgyedi kérclem alapján, az adóév végéig

)csz t 

" 
t n, 

" 
t., l. l,a &Y tn l a sz tá st c n gcdc l ycz" hc t,

(2)AZÓrrlornránlzata\,csztcscBcsadóalanyadójátkérclcmrectcngcdlrcti.vagynrérsékclhcti.

(])AZönkormányzarkérctenucasport'kulturólis,cgészségügritevékeny*gctfol1tatóaőzókaóját
clcngcdhct i, nrérsékclheti,

l3.§

(l) Az ónkornrányzati adohalóság ocgvzó) indokolt csctbcn _ c§,cdi kérclcm alapján _ aaoctolcg

nródosirását .ng"d.ly*i.t\ t. ar i"s art"vétct várlratóan30 ob|al csöklen,

(2,) 
^Zönkonnánlzat 

je$zóje 1.ki:.:ro.{,(l 
o00 Ft,ot mcg rrm halaő) adóurroások és tűfizctésck

n,.gr. u n,.,.r", r.na.t t,,Í,t iOrt*, i l tetve el óí rás fornrájábo n, ha

- a rulí-uctés más adokban ncm szánrolható cl;

- újabb adó elóirására 2 ér,en bclül várhatoan ncm keól rcr,

(3) l(n Ft.ot nrcg nem haladó túlfzct&t az önkormánrzát ncm uul vissz:,

Álmcnctt cs zíró rcndclkczésck

l1 §

hl. a<lolőc rcrrtlclct hatáll,balóflsct kovctó.}0 nalnn bclúl bcjclcntóst kötclcs lcnni al- adóhatósághoz a

jogsz:ltú1.,,okt",,, n,.gl,rr}-árorr ac,rok,ot, o,t,,ninr'" adóól,re várható aójáról az a<lohatósóglroz



l5 §

(l)Ererrdcldbcnncntgebólroroltlérrtésctttn:rhclyiadórÍds|óló.tÖbb'vornr&losltottly,(t.&,ic.
.on{ny l hclr.i c*xror cs r hc|yi edórás rcrrlpól ,r,oto. 

'**'.röí 
nódo§llolt l*r(l ö'i xcl' lÖrvénY

rcrrdcltcr.é*i v. iránladól

(2) E rrrdclctbcn hrsr.rróh íogllrrut alrtt r hclvi filókól ,9!.gb*Or rnódodlo{t lsn, évi C, orvóny e

ilr; ;"úi Jnan,cro áa"Trcrdsébcn nrcghetirurotut^lt tcll éncni

(3) Rcrr&la kihirddósc napjáí, § hauiJyüa cs rcíxbkczéscit 200l,.l-*i, l1áöl kcll

alkalmazrri.

(a) E rcrrdclct kihirdctéCföl rtgrró eo{rdo§roór

o§
lsdciz, 2000. norgrrbcí 29, {;(.

"/-{.Fpolgármcstcr k,q

§Y



zatának 212003 II.15 . széwúrendelete a he
l.

:

,,,;r|szkázKözség önkormanyzataaz 1990.évi C.törvényl§.(l)bek. valamint a2002,évi

,;, ir,n. törvényl58§(2)bek. felhatatmazása d,apjánaz alábbi rendeletet alkotja.

1.§.A 8/2000 (XI.29.)ör számú rendelet 7.§,u alábbi Új fejezettel egésztil ki.

0,\r( 1 )_(6) bekezdésekben felsorolt mentességek és adókedvezrrények

2007. december 3 1 -ig maradnak hatíűyba,

Z.§.Eza rendelet a kihírdetés napján lép hatalyba.de rendelkezéseit 2003 januar 01-

től kel| alkalrnazrri. A rendelet kihirdetéséről a kőrje gy ző gondo skodik,

,il^,tl I-t
'Szabő Lászlő
polgármester


