Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2011. (XII.21.)önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések
1. §
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
- magánszemélyek kommunális adója,
-  helyi iparűzési adó
fizetési kötelezettséget vezet be.

MÁSODIK RÉSZ
Egyes adókra vonatkozó rendelkezések
1. Magánszemélyek kommunális adója
Az adó mértéke
2. §
A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, vagy lakásbérleti
jogonként 7.000,- Ft.

Adómentesség
3. §
(1) Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól a
lakástulajdonnal és a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérlet jogával
rendelkező magánszemély kivételével az építmény tulajdonosa.
(2) A 70. életévet betöltött adóalanyok.

2. Helyi iparűzési adó
4. §

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
Az adó mértéke
5. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke az adólap 2%a.
(2) Építőipari tevékenység, vagy természeti erőforrás feltárása vagy kutatása során végzett
munkák, és ehhez kapcsolódó szerelési, szervezési, szaktanácsadói tevékenység esetén
naptári naponként 5.000,-Ft adóátalány.
(3) Bármely – az a) pontba nem sorolható – ideiglenes iparűzési tevékenység végzése esetén,
ha annak folytatásából a vállalkozó közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel naptári
naponként 5.000,-Ft adóátalány.

HARMADIK RÉSZ
Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 3/2022. (02.27.) önkormányzati rendelet, az
ezt módosító 25/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet, Apátfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 1/2011. (I.26.)
önkormányzati rendelet.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a helyi adókról szóló önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai: A tervezet gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti következménye nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi következménye nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek adminisztratív terheket
befolyásoló hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége: a jogalkotásról szóló törvénynek való megfelelés.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a helyi rendeletnek a
magasabb rendű jogszabályokkal való ütközése
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a polgármesteri hivatalban adottak

