
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete a
helyi adókról

(Egységes szerkezetben a 12/2016.(XII.10.) önkormányzati rendelettel)

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 .évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1)
bekezdés 13. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.
§. (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI.
törvény  37.  §.  (4)  bekezdésének  megfelelően,  a  Tolna  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara
véleményének  kikérésével a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója
b) iparűzési adó

2. Kommunális adó

Az adó mértéke

2. §.

Az adó mértéke adótárgyanként  10.000 Ft.

3. §

Mentes a kommunális adó alól a lakóingatlannal együtt épült garázs, a házhoz tartozó üzlet, 
melléképület és telek.

3. Helyi iparűzési adó

4. §.

Az adó mértéke:
a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 2 %-a.
b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként: 5.000 Ft.

4/A. §1

1 Módosította a 12/2016.(XII.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a.



Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§ 23.
pontja  szerinti  háziorvos  vállalkozó,  amennyiben   vállalkozási  szintű  iparűzési  adóalapja  az
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

4. Záró rendelkezések

5. §.

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3)  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  vesztik  a  helyi  adókról  szóló  22/2004.
(XII.14.) önkormányzati rendelet,  és az azt módosító 12/2005.(XII.14.), 6/2008.(IV.28.),15/2008.
(XII.15.), 1/2011.(II.20.), 14/2011.(XII.19.)  önkormányzati rendeletek.
(4) E rendelet hatályba lépése 2014. naptári éven belül nem súlyosbítja az adóalanyok adóterheit a
(2) bekezdésben hatályon kívül helyezett rendeletek szabályozásához képest.
(5) A (3) bekezdés 2015.január 1-jén hatályát veszti.

Gelencsérné Tolnai Klára sk. Nagyné dr. Szőke Klára sk.
polgármester jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2014. február 10. napján kihirdetésre került.

Madocsa, 2014. február 11.

Nagyné dr. Szőke Klára sk.
           jegyző


