Kisdorog Község Önkormányzata
8/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
(egységes szerkezetben)
Kisdorog Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Tolna Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. § (1) Az önkormányzat rendeletével:
a) Magánszemélyek kommunális adóját
b) helyi iparűzési adót vezet be
(2) A rendelet célja, a helyi adókkal kapcsolatos helyi szabályok meghatározása.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.)
rendelkezései az irányadók.
II. Magánszemélyek kommunális adója
2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és
a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.
(2) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.
3.§(1) Mentes a 2.§ (1) bekezdésben foglalt nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
közül: garázs, gépjárműtároló, melléképület, melléképületrész, pince, présház.1
(2) Mentes a 2§ (2) bekezdésében foglalt telkek közül mindaz, ami nem belterületi építési
telek.
4.§ Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként:
1.) lakás
10.000,- Ft/év
2.) egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület
10.000,-Ft/év
3.) telek
8.000,-Ft/év
III.Helyi iparűzési adó
5.§ (1) Az adóköteles tevékenységet a Htv. 35 § (1) és 36. §-a határozza meg.
(2) Az adó alanyát a Htv. 35.§ (2) bekezdése határozza meg.
(3)Az adó mértéke:
a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a
b) ideiglenes iparűzési tevékenység esetén: 1.000 Ft/nap.
IV. Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
1

Módosította a 2/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 4/1999. (V.1.) Kt.
rendelete és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2000.(IX.20.) Kt. rendelete
hatályát veszti.
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