
VÁMOSSZABADI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
2/2005. (II.22.) rendelete  

A vállalkozók kommunális adójáról 
 
 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. ( továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésben, valamint az 
Alkotmány 44/A §  (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1.§. 
 
A Képviselő-testület Vámosszabadi Község illetékességi területén bevezeti a vállalkozók 
kommunális adóját. 

 
2.§ 

Az adó mértéke 
 

(1) Az adó mértéke:2000 Ft/fő/év.  / Htv. 29.§ (1) / 
 

 
 3. § 

Záró rendelkezések 
 

(1)E rendeletben nem szabályozott kérdésekben A helyi adókról szóló 1990 évi. C. tv, 
valamint Az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII. tv. rendelkezései az irányadók.  
(2)Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2005. 01. 01. napjával kell 
alkalmazni. 
(3)Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Vámoszabadi Községi Önkormányzatának 
3./1992.(VI.15.) sz. Rendelete, és az azt módosító 14/1992.(XII.31.)Ök. Rendelet, 8/1993. 
(VII.1.) Ök. Rendelet,1361995.(XII.31.) Kr. Sz. Rendelet, 16/1999.(XII.02.) KR. Sz. 
Rendelet, továbbá a 22/2002.(XII.20.) KR. Sz. Rendelet rendelkezései. 
 
Vámosszabadi, 2005. 02. 08. 
 

Takács Ferenc 
polgármester 

 

Burányi Bernadett 
jegyző

 
Kihirdetve: Vámosszabadi, 2005. 02. 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I N D O K O L Á S 

 
 

A helyi önkormányzatokról szóló tv. lehetővé teszi, hogy a helyi 
önkormányzatok bevételeiknek növelése érdekében helyi adókat vessenek ki. A 
kivethető adónemeket a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. határozza meg. 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1992-ben döntött 
úgy, hogy a község közigazgatási területére bevezeti a vállalkozók kommunális 
adóját. 
 

A helyi adókról szóló tv. 27. § (1) bekezdése értelmében kommunális 
adókötelezettség terheli a vállalkozót, függetlenül  attól, hogy  magánszemélyek 
kommunális adó fizetési kötelezettsége van. 

 
Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye vagy 
csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén. 
 

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

 
Korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal 

Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez című 
kiadvány 1999. január 1. napján érvényes szabályai szerint éves szinten 
számított statisztikai állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját 
kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységet 
folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában 
személyes közreműködésre kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, 
valamint a segítő családtagot 

 
 Az adó évi mértékének felső határa a létszámra vetítve 2000 Ft/fő. 
 
Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi mértékének 

időarányos részét kell számításba venni. 
 
A helyi rendeletben nem szabályozott kérdésekben, eljárási kérdésekben A helyi 
adókról szóló 1990 évi. C. tv, valamint Az adózás rendjéről szóló 2003 évi 
XCII. tv. rendelkezései az irányadók.  


	Az adó mértéke

