MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
50/2006.(XII.20.) számú rendelete
az egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról
ÉPÍTMÉNYADÓ
1.§
Az építményadóról szóló többször módosított 1 62/2001.(XII.12.) számú
Önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: ÉPÖr.) 3. § /2/ bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke:
a)
b)

c)
d)
e)

üdülő esetében 700.- Ft/m2
külterületen elhelyezkedő, gazdasági épületek esetében 100.- Ft/m2
garázs esetében 300.- Ft/m2
minden egyéb adóköteles építmény esetében 700.- Ft/m2 - kivéve az Ipari Park címet elnyert ipari területen lévő egyéb építményeket,
melyek esetében 340.- Ft/m2
lakások (kivéve a 4. § /1/ bekezdés c)pont) esetében 700.- Ft/m2.”
IPARŰZÉSI ADÓ
2.§

A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 2 61/2001. (XII.12.)
számú Önkormányzati rendelet (a továbbiakban IPÖr.) 4. §-a helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„4. §
Mentesül az iparűzési adó megfizetése alól - a tevékenységét ideiglenes jelleggel végző adóalany kivételével, a Htv. 3. § (2) bekezdésében
meghatározottakon túlmenően - az a vállalkozó, akinek a Htv. 39 § (1)
bekezdése, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot.”
IDEGENFORGALMI ADÓ
3. §
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Módosította: 49/2002.(XII.23.) sz. rendelet, 61/2003.(XII. 9.) sz. rendelet, 53/2004.(XII.17.) sz. rendelet
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Módosította: 48/2002.(XII.23.) sz. rendelet, 60/2003.(XII. 9.) sz. rendelet, 5/2004.(III.10.) sz. rendelet,
54/2004.(XII.17.) sz. rendelet, 10/2006.(III. 8.) sz. rendelet

Az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 3 23/1991.(XI.28.)
számú Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: IDÖr.) 3. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„3. §
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 340.- Ft.”
4. §
(1) Az IDÖr. 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Mentes az adófizetési kötelezettség alól:/
„b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy
szociális intézményben ellátott magánszemély,”
(2)

Az IDŐr. 9. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/E rendelet alkalmazásában:/
„e)

gyógyintézet: az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül a fekvőbetegszakellátást nyújtó szolgáltatók.”
ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER
5. §

Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló
módosított 4 64/2003. (XII. 9.) sz. Önkormányzati rendelet 6. §-ának
„hatályát veszti 2006. december 31-én” szövegrésze helyébe „hatályát veszti 2010. december 31-én” szövegrész lép.
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
(1)
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Ez a rendelet - a (3) bekezdés kivételével - 2007. január 1-jén lép
hatályba.

Módosította: 7/1993.(II.18.) sz. rendelet, 77/1993.(XII.30.) sz. rendelet, 75/1995.(XII.28.) sz. rendelet,
83/1997.(XII.20.) sz. rendelet, 50/1998.(XII.15.) sz. rendelet, 61/2000.(XII.13.) sz. rendelet,
52/2001.(XII.12.) sz. rendelet, 50/2002.(XII.23.) sz. rendelet, 62/2003.(XII. 9.) sz. rendelet,
55/2004.(XII.17.) sz. rendelet.
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Módosította: 56/2004.(XII.17.) sz. rendelet.

(2)

2007. december 31. napján hatályát veszti az ÉPÖr. 4. § (3)-(4)
bekezdése. Ezzel egyidejűleg az e rendelkezéseken alapuló
adómentesség és adókedvezmény - beleértve az eredetileg ezen
időponton túl terjedő adómentességet és adókedvezményt megszűnik.

(3)

A rendelet 2. §-a 2007. december 31-én lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg az addig hatályos rendelkezéseken /IPÖr. 4.
§ (1)-(6) bekezdésén/ alapuló adómentességek és adókedvezmények megszűnnek, utolsó alkalommal a 2007. adóévre vonatkozó bevallás benyújtásakor vehetők figyelembe.

Miskolc, 2006. december 14.

Dr. Mészáros Miklós
jegyző

K á l i Sándor
polgármester

