Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2007. (XII.14.)

RENDELETE
A 7/2008. (XII.12.) számú, a 9/2010. (XII.10.) számú, a 12/2011. (XII.9.) számú – az
alaprendeletet módosító – rendeletekkel egységes szerkezetben.
A helyi adókról
Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény (továbbiakban törvény) l.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Csákánydoroszló község illetékességi területére kiterjedően a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA
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l.§
Adómentesség
Mentes az adó alól

a.) az adóalanynak a lakás tulajdonával azonos helyrajzi számon nyilvántartott minden nem
lakás céljára szolgáló - egyébként adóköteles - építménye, és telke.
b.) az önkormányzat illetékességi területén lévő nem építési teleknek minősülő telek
c.) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt
d.) az adóalanynak nem lakás céljára szolgáló építményével azonos helyrajzi számon
nyilvántartott telke
2.§
Az adó mértéke
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Az adó mértéke a törvény a 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg
lakásbérleti jogonként 7000,- Ft.
3.§
Adókedvezmények
Az egyébként járó adó 50 %-át fizeti az az adóalany, aki
a.) 3az előző év végéig a 65. életévét betöltötte és egyedül él.
b.) a saját háztartásában négy vagy annál több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
és ezt az önkormányzat jegyzője előtt megfelelően igazolja.
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II. FEJEZET
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
4.§
Az adó mértéke
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó évi mértéke az
adóalap 1,3 %-a.
(2) 4Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 5000 forint.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell
alkalmazni.
(2) A kommunális adóról szóló szóló 11/1994.(XII.24.) számú önkormányzati rendelet és a
helyi iparűzési adóról szóló 8/1995.(11.23.) számú önkormányzati rendelet 2007. december
31-i hatállyal hatályát veszti.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Módosítva a 12/2011. (XII.9.) sz. rendelettel. Hatálybalépés ideje 2012. január 1.
Módosítva a 9/2010. (XII.10.) számú rendelettel. Hatálybalépés ideje 2011. január 1.
Módosítva a 7/2008. (XII. 12.) sz. rendelettel. Hatálybalépés ideje 2009. január 1.
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