
TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
14/2006(XII.07.)   

 
a vállalkozók kommunális adójáról 

 
Taktaszada Község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi C tv. felhatalmazása 
alapján vállalkozók kommunális  adót állapít meg a település kommunális fejlesztési és 
fenntartási feladatainak ellátására. 
 

1.§. 
 
Az Önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Taktaszada község önkormányzatának 
közigazgatási területére. 
 

2.§. 
 
 

Az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszünése. 
 
 
Kommunális  adókötelezettség terheli a vállalkozót. 
E rendelet alkalmazásában vállalkozó a Helyi adókról szóló 1990.évi C. tv. 52.§  26. pontja 
alapján. 
 
Az adókötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén az adóalany székhely 
és telephelyére (részlegére). 

3.§. 
Az adó alapja 

 
Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak 
korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. 
 

4.§. 
Az adó mértéke 

 
(1) Az adó évi mértéke a 3.§. alapján számított létszámra vetítve 2.300,-Ft/fő  
(2) Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi mértékének időarányos 

részét kell számításba venni. 
(3) Ha az adókötelezettség nem áll fenn az egész évben az adó (adóelőleg) 

megállapításához az egy főre meghatározott évi adómérték egy hónapra eső hányadát 
szorozni kell a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámmal és az  
adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden megkezdett hónap egész 
hónapnak számít. 

 
 
 
 
 
 

5.§. 



Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése. 
 

(1) Kommunális adó alanyai adóelőleget kötelesek fizetni. 
(2) Az adóelőleg összege:  

a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb , az adóévet 
megelőző adóév adójának megfelelő összeg, 

b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév 
adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított 
összege, 

c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben 
kezdő vállalkozónál , vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy 
évközben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege. 

(3)  Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha 
a vállalkozó az adóévet megelőző évben az önkormányzat rendelete alapján adómentességet 
vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy az 
adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az előleg összegét az 
adóalap, az adómérték, illetőleg a mentesség, kedvezmény megszűnése, a kedvezmény 
mértékének változása figyelembevételével kell megállapítani. 
(4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet 
jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem 
alkalmazható ez a  rendelkezés a már működő ,de az önkormányzat illetékességi területén első 
ízben adóköteles   tevékenységet kezdő vállalkozó esetében. 
(5) Az adóelőleg és az adó megfizetésére, behajtására az adózás rendjéről szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

6.§ 
 

(1) Jelen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti az önkormányzatnak az 

Önkormányzat rendelete a helyi adókról szóló 1/1992.(I.10.) rendelete és az azt módosító 
10/2004(IV.28.) rendelete. 

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény valamint 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény idevonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
   
Taktaszada, 2006. november 24. 
 
 
 
 
                             Vajtó János                             Harangozóné Vitális Márta .                                                     
                            polgármester                                             jegyző 
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