TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1.§ (1) bekezdésében és 39/C. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A helyi adónemek
1. §
Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat)
adómegállapítási jogkörében eljárva az Önkormányzat illetékességi területére az alábbi
adónemeket vezeti be:
a) magánszemélyek kommunális adója,
b) helyi iparűzési adó.
2. Magánszemélyek kommunális adója
2.§
Az adó évi mértéke:
a) építményenként 9 000 Ft.
b) telkenként 4 500 Ft.
c) nem magánszemély tulajdonában lévő lakásbérleti jogonként 9 000 Ft
3. §
(1) 50%-os adókedvezmény illeti meg azt a személyt,
a) akinek az adófizetési kötelezettsége külterületi adótárgy tekintetében keletkezik,
b) aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
vagy kiskorú gyermekét egyedül neveli. Eltartottként kell figyelembe venni a saját,
örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermeket is.
(2) Az a) és b) pont szerinti kedvezményeket nem lehet összevonni.
(3) Adómentesség illeti meg azt a személyt,
a) akinek az adófizetési kötelezettsége nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
tekintetében keletkezik,
b) aki a 70. életévét betöltötte, időskorúak járadékában részesül.
(4) Az adókedvezmény keletkezésének és megszűnésének időpontja a feltétel bekövetkezését
vagy megszűnését követő év első napja.
3. Iparűzési adó
4. §
Az adó mértéke:
a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységnél az adóalany éves nettó
árbevételének 2 %-a,
b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységnél naptári naponként 1 000 Ft.
5.§

50 %-os adókedvezmény illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, feltéve, ha annak
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
4. Záró rendelkezés
6.§
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Tabdi Község Képviselő-testületének 16/2002. (XII. 23.) Kt. sz. rendelete a helyi
iparűzési adóról,
b) Tabdi Község Képviselő-testületének 2/2003. (III. 27.) Kt. sz. rendelete a helyi
iparűzési adóról szóló 16/2002. (XII. 23.) Kt. sz. rendelet módosításáról,
c) Tabdi Község Képviselő-testületének 17/2006. (XII. 22.) Kt. sz. rendelete a
magánszemélyek kommunális adójáról.
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