
Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
l4/2016.(XI.30.) iinkorminyzati rendelete

a magdnszem6ly kommundlis ad6jf 16l

Lit6r Kozseg Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6testtilete a helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C. tOrveny
1. $ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmaziis alapj6n, Magyarorszeg Alaptorv5nye 32. cikk (1)
bekezd6s h) pontjiiban meghat6rozott feladatkor6ben eljiwa a kovetkez6ket rendeli e[:

I $ E rendelet alkalmaz6siban
a) 5lenirclszerii ottlakes azt jelenti, hogy a lak6s a mag6nszem6ly otthona, m6shol nincs olyan
lak6sa, amelyet t6nylegesen, rendeltet6sszenien haszn6l,
b) fidtal felndtt az a nagykoru szem6ly, aki a 24. 6v6t nem toltotte be.

2. $ (1) Mentes az ado alol
a) az a maghnszem6ly tulajdon6ban l6v6 v6llalkoz6s c6lj6ra haszn6lt 6pitmeny, 6pitm6ny resz,
amelyben az ad6evben b6rmilyen id6tartamig a v6llalkoz6 vrillalkoz6i tev6kenyseget v6gzett
mely ut6n a tulajdonosnak 6pitmenyad6 fizet6si kotelezettsege 6ll fenn,
b) valamennyi kii heriileti 6pitm6ny,
c) ad6aatou csal di hAzzal egytitt egy helyalzi sz6m alatt 6116 garius,
d) az iilattutbst szolg6l6 6piilet, valamint az ehhez kapcsol6do rak6rak, t6rolok, tov6bb6 a
ndv6nytermeszt6shez kapcsol6d6 t6rol6 dpiiletek (pl. miitregya tarol6, mag6rak, stb.)
e) az 6pitmenyad6 fizetesi kotelezetts6ggel terhelt lakiis,
f) a sztiks6glak6s.

3 $ (1) Mentesril az ad6 megfizet6se al6l:
a) aki a szocirilis igazgat6sr6l 6s szoci6lis ell6trisokr6l sz6l6 1993. 6vi III. t6rv6ny alapj6n (a
tov6bbiakban: Sa) akiv koruak ellates6ban r6szesiil, vagy
b) aki a Lit6r Kozseg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek a 412015. (tr.27.) onkorm6nyzati
rendelete alapj6n (a tov.ibbiakban: helyi rendelet) lakhat6shoz kapcsol6d6 rendszeres kiadiisok
t6mogat6sban reszesril, vagy
c) aki a helyi rendelet alapj6n 6pol6si teleptil6si t6mogatiisban reszesiil, vagy
d) az Szt. alapj6n ripolSsi dijra jogosult, vagy
e) aki a t6rgy6vben betdlti a7o. 6let6v6t, ds t6nylegesen egyedril 61, valamint a jovedelme nem
haladja meg az oregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb Osszeg6nek 4OO %_et.

(2) 50 %-os kedvezmenyben r6szesiilnek:
a) azok a hiuaspdrok akik t6nylegesen 6letvitelszenien koz6s hriaart6sban dlnek, 6s legal6bb
egyikiik a targy6vben betolti a.70.. 

.6ret6v6t, d,s az egy ftire jut6 jdvedelmtik nem haiadja ieg az
ij mindenkori legkisebb osszeg6nek 300 %_itt,iagy
gyermekv6delmi kedvezm6nyben reszesi.il6 gyermek sziil6je, illetve saj6t jog6n
feln6tt.

(3) Az ad6mentess6g arra az ad6tirgyra illeti meg az ad6alanyt, amelyben 6letvitelszenien
lakik.

4 $ (l) Az ad6mentess6g tclbb lak6stulajdon, b6rlem6ny eset6ben egyetlen lak6s ut6n sem illeti
meg az ad6alanyt.
(2) Ad6mentesseg nem illeti meg az az ad6alanlt, aki az ad6koteles rak6st hasznositja.



(3) Adomentess6get az arra val6 jogosults6g keletkezesfit kovet6 6vt6l kell alkalmazni, vagy a

megsziin6set kovetkez6 6fi61 kell megsztintetni.
(4) Adomentess6g megillapit6sShoz az 3 S (1) bekezdes a) es d) pontj6hoz az elliltilsirol szolo
meg6llapito hatdrozat benyirjt6sa sztiksdges.
(5) Nincs sztiks6g igazolisra azon adatok tekinteteben, melyek a Literi Kozos Onkorm6nyzati
Hivatal nyilv6ntart6saiban fel lelhetoek.
(6) A 3.$ (l) bekezdes e) pontjiban, valamint a 3.$ (2) bekezd6s a) pontj6ban meghatirozott
esetben a Nyugdijfolyosito lgazgatositgigazolilsa szi.iks6ges a nyugdij osszeger6l.

5 S(1) Azadom6rt6ke
a) lak6s clljira szolg6lo epitmeny eset6n: 12 000 Ftlad6tfurgylev
b) nem mag6nszemely tulajdon6ban l6v6 lakis b6rleti joga eset6n: 12 000

Ftladotirgyl6v
c) nem lakSs c6lj6ra szolgill6 6pitm6ny eset6n: 12 000 Ftlad6tirrylfv
d) telek eset6n: 6 000 Ftladotarrylfv

6. $ Jelen rendelet 2017.januar l-j6n l6p hat6lyba.
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