Dorog Város Önkormányzatának 5/2003.(II.28.) rendelete
az építményadóról
(Egységes szerkezetben a 18/2004.(VI.25), 22/2004.(XI.26.), 18/2005.(V.27.), 38/2005.(XII.16.),
26/2006.(XII.15.), a 28/2007.(XII.14.), a 32/2009.(XII.18.), 26/2010.(XII.17.) a 24/2011.(XII.16.), 18/2012.(IX.28.)
valamint a 22/2012.(XI.30.)rendelettel)
Dorog Város Képviselő-testülete az 1990. évi C. tv. 6. §. –ban valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építményadóról szóló 5/2003.(02.28.) sz. rendeletét
/továbbiakban: „R”/ az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
Általános rendelkezések
(1) E rendelet hatálya Dorog város közigazgatási területére terjed ki.
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(2)
2.§.
Az adó alapja és mértéke
(1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számolt hasznos alapterülete.
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(2) Az adó mértéke 1090,- Ft/m /év.
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3.§.
2
Adómentesség, adókedvezmény
(1) A helyi adókról szóló C. törvény 13. § és a 13/A §-ában foglaltakon kívül mentes az adó alól:
a) A magánszemély tulajdonában lévő külterületi építmény,
b) A magánszemély tulajdonában, bérleményében lévő lakás és gépkocsitároló.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt mentesség vállalkozó üzleti célt szolgáló épületei után nem vehető igénybe.
4. §.
Adóbevallás, az adó megfizetése
(1) Az adóalany az adókötelezettség keletkezését az első alkalommal 2003. május hó 31.-ig az e célra
rendszeresített nyomtatványon adóbevallás benyújtásával köteles bejelenteni az adóhatóságnak.
(2) Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig az adókötelezettségben változás nem következett be.
/ha igen 15 napon belül kell azt bejelenteni /
(3) Az adóalany adófizetési kötelezettségének két egyenlő részletben az adó év március 15.-ig, illetve
szeptember 15.-ig tehet eleget késedelmi pótlék mentesen. Az első alkalommal - 2003-ban az első félévi
építményadót a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
(4) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv., valamint az adózás
rendjéről szóló 2003.. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.
(5)
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5.§.
Záró rendelkezések
(1) A kihirdetés napja: 2007. december 14.
(2) Hatálybalépés: 2008. január 1.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Tittmann János
polgármester
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Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(XII.18.) rendelet
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Módosította a 18/2012.(IX.28.) rendelet
Módosította a 22/2012.(XI.30.) rendelet
Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(XII.18.) rendelet
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Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

