
BIHARTORDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2004.(XII.20.) Önk. számú

RENDELETE

A helyi adókról

Az Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1.§. (1) bekezdés és 6. §-a
alapján a 24. és 35. §-ban foglaltak szerint a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi
iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések:

1.§.

A rendelet célja:

Az adók bevezetésének célja az Önkormányzat önálló gazdálkodásának elősegítése  a
költségvetés pénzeszközeinek kiegészítése a működési fenntartási feladatok folyamatos és
zavartalan  pénzellátásának biztosítása, a fejlesztésre fordítható bevételek növelése.

Értelmező rendelkezések:

2.§.

Az értelmező rendelkezéseket a Htv. 52.§.-a tartalmazza.

Kommunális adó

3.§.

(1) Az adókötelezettségre az adó alanyára, az adókötelezettség keletkezésére,
megszűnésére a Htv. 24. és 25. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az adó alapja az ingatlan-nyilvántartásban szereplő belterületi beépített ingatlan.

4. §.

Az adó mértéke

Az adó mértéke a 3.§. (2) bekezdésében meghatározott ingatlan után évi  2.000 Ft.



2

Helyi  iparűzési adó

Az adókötelezettség az adó alanya

5.§.

„A Htv. 35. §.
(1) adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel

végzett vállalkozási tevékenység ( továbbiakban iparűzési tevékenység ).

(2) Az adó alanya a vállalkozó”.

6.§.

(1) A „Htv. 36.§.
adóköteles  iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségében végzett nyereség, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége”.

(2) Az  állandó és ideiglenes iparűzési tevékenységre a Htv. 37. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni.

7.§.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

A Htv. 38. §-át kell alkalmazni.

8. §.

Az adó alapja

A Htv. 39., 39/A, 39/B §-ait kell alkalmazni.

9.§.

Az adó mértéke

(1) Az Önkormányzat az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi
mértékét az adóalap  0,5 %-ában állapítja meg.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén amennyiben az az 1
hónapot meghaladja az adóátalány naptári naponként 1.000 Ft/nap.

10.§.

Mentességek, kedvezmények

(1) A mentességekre a Htv. 3. §. (2, 3, 4, 5 ) és a 3/A. §. bekezdéseiben foglaltakat kell
alkalmazni.
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(2) Mentes az iparűzési adó fizetése alól 2007. december 31-ig a vállalkozó, ha az adott
évben az önkormányzat illetékességi területén végzett tevékenységéből származó adó
alapja 50.000 Ft-ot nem éri el.

11.§.

Záró rendelkezések

(1)  A rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével a kommunális adóról
szóló a 7/1999.(IV. 22.) Önk. sz. rendelet és a 12/2001.(XII. 13.) Önk. sz. rendelet, valamint a
helyi iparűzési adóról szóló  14/1997.(XII. 02.)Önk. sz. , 1/1999.(II. 12.) Önk. sz. ,
12/1999. (XII. 9.), Önk. sz. ,   13/2002.(XII. 19.) Önk. sz. rendelet és a 6/2003.(V. 12.) Önk.
sz. rendelet  hatályát veszti.

(2) A rendelet a közösségi jogszabályokkal összeegyeztető szabályozást tartalmaz.

Bihartorda, 2004. december 16.

Dr. Szabó József Karalyos Zoltánné
  Polgármester jegyző


