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Földeák Kó6éo ÖnkoÍmányu {ánák Képvise ó tes|Ülete a hélyi adókról szó ó 199o' c' tóNény
1's 1) bekezdésében, 43 s (3) bekezdésében kapon íé hála]m4ás a apián' a AláptÓNénv
32. cikk (1) bekézdés h) ponljában méqhatalozolt hely adózalás íeladalkóÍében eljáNa á

't.s

A rénde et 2 s (1) b€kézdés d) oont a2 á ábbiák szér]nl módosul:

a r€.dszerés éVi négy alkálommálvé.l adó adóalány 6gy nqállan ulán. énnek hiányábán a
ve€ kózós házlártásban éló kóze i ho2zálaíozó ádóáany. áz ilelékés égés-fuugyi
nlézmény gaolása alapján, az adóévél kÓveló évbén

2.5

A ré.délél2 s (2) bekezdés d) ponl d alábbiak sz€rinl módosÚ ]

a.endsz6rcs legaább évi kél alkalomma vért ádó adóalany egy ingallan Ulán. ennek
hányában á vele kÖzós háaaíiásban éló kóze i hozálarlozó ádóalany' az ileték€s
eg észség ú gyi inlézm ény igázolá sa a ap] á n a z ád@vé( koveló évbe n

3.$

Ez á léndelel a 2020' márcus 1 nap]án ép hálálybá, dé Endelkezé*il 2o2o jánuár 1 (ólke l

i"nto\
ulé9en Íogadlá e A rendeletzár.dék: A lendelebta Xépvise ó teslÚ el a 2020' febfuál12

2020 íebruár 13'án h Ídelóláblán tÖíénó kÍÜaqeszésse keru|t



ELóZETES HATÁsvlzsGÁLAn LÁP

Földóát Község ónlományári KópviEéló_i€rúbto a m.gán*émélyet tomrunáliE
adó Íéídobráh.z

( 5 joo.llotá.ról 3zóló 2010''ávi c)oq. töfuény 17'5_..lapián)

A leryeett jogszábály várható kÖvelkezhénye kÜlónósen]

l TáB.d.lmlhará.: A l.kosíáo egy rés2é n ek tehermonles ílésé a m a9 á. s2e mélyek
kommunális adó melf zelésé á ól

ll Gazdaságih.tá.á A lakosságotleLeló kózé/nék nem nóvékédnsk.

Lll Kölbóov.tasi h.É..i: á költségvetés foíásái csokkenek.

lv Kómyéz.ti &óEllemóny.i Nincs

V' EgéBéd lö!.tkóu ményéa: Nin.s

Vl' Admini.ár.tÍY torh.k.l b.íoly&oló kóv.tke2fréíyoi: A kédvéhények. héÓtessegok
megállápílásáól hálárczalot kellkiboGálani' ez nÖve]ia2 ádmlnisz1Íalivlélhekel

Vll A m.g.lkora. .z0k.é96ség.: A mágánszenélyek kmmuná]is adó]ában
kedvezmény menlésségbe. részesÜ nek á télépÚ és helyi sajálosságá koébe laíoá
á doab/állalásként elsmery€ a rendszeÉs véÍadÓ adóa ányok AzéÍt, hogy á
kedveménybén r6zestllók kÖzón ne élakuljon ki indokolallan hegkÜónbÖz(elés az
a apján' ha a kedvezménnyel él niéll személy nem Íendé kezik ingala.iu ajdonnal. és
lgy nefr adóalany' ndokoll á kedvézmény kil*esztése a Vele közós házlaíásban éló
kózé i hozátaÍlozóÍa' á poloáór és tűzoltó eqyesÜlélnék nyÚlotl kedvézményhez

Vll ' A jolal*orfu .h.Íadásánák vá.háró kövalk nanyéI: -.--

lx' Á2 .lk.h.z&hoz *ülGég.! 3zemélya' szcfué2éti' rárgyi ó. panzogyl fóllétclok:

Fóldéák 2020 fébn]ár oa



Földéák xózsóg önkományzari Képvi5.ló_tsriibl. á m.qán*móly.* kommu.ális
.dórend.láhéz

(. iogálkolásól .zóló 2010' avicyJ(x' rórvény 18' 5áál.pián)

A máoánszemélyek kommlnáis ádójában kedvezmény. ménlessegben részesüln€k a
leepÜés hélyisa]átosgágaikörébe ládrzó áldozal!á la láské nl élsmeNe a rendszéres
véBdó adóalanyok. Azért' holy a kedvezménybén észesü ók kózött ne a]akuljon ki
ndokolallan m69kijónbÓ2!.lés az a apján' há á kédvezúénnyel é nléll szémély nen
rendélkezik naáta.lualdonnal, és igy nem adóa|any' indokoll a kedvezmény
k eo.szésé a Velé kÖzÓs ház1ádá6ban éÉ krzell hozaánozóÍa' a polQárór és túzohó
egyesulétn€k nyÚ]loll kedvezményhez hásonlóan

Födeák' 2o2o íebruáI04


