
 

 

REPUBLIKA NG PILIPINAS 

LALAWIGAN NG BULACAN 

BAYAN NG BALIWAG 

BARANGAY NG TANGOS 

 

KAUTUSANG PAMBARANGAY SA PAGBUBUWIS BLG. 1/08 

 

 Isang kautusang nagtatakda o nagsasaayos ng Batas sa Pagbubuwis ng Barangay Tangos, 

Bayan ng Baliuag Lalawigan ng Bulacan. 

 

ISANG ORDINANSA O KODIGO NG PAGBUBUWIS AT IBA PANG PAGKAKAKITAAN 

NG BARANGAY. 

 

UNANG KABANATA: MGA PANGKALAHATANG TADHANAIN 

 

 ARTIKULO A. Maikling Titulo ng Batas na ito. 

 

 Seksyon 1.A.01- Ang Kautusang ito ay tataguriang BATAS SA PAGBUBUWIS NG 

BARANGAY TANGOS. 

 

 Seksyon 1A.02 Lawak ng Aplikasyon > Ang batas na ito ay sasakop sa pagpapataw, 

pagtatasa, at pangongolekta ng lahat ng buwis, rentang Pambarangay, Multa o Karagdagang 

Bayarin at bIba pang Singilin na ipapataw sa nasasakupan at saklaw ng Kapangyarihan ng 

BArangay Tangos, Bayan ng Baliuag, Lalawigan ng BUlacan na tatawaging BATAS 

SAPAGPAPATAW NG BUWIS NG BARANGAY TANGOS. 

 

 ARTIKULO B. KAHULIGAN AT TUNTUNIN SA PAGKAKALIKHA 

 

 Seksyon 1B.01 Kahulugan- Kung gagamitin sa batas na ito. 

 

-Negosyto- ang pangangalakal o gawaing komersiyal na palagiang isinasagawa bilang pang  

  Kabuhayan o may hangaring kumita. 

-Bayarin- ukol sa mga sariling pananagutan tulad ng renta/ upa o bayarin sa tao o ari-arian 

 

-Bayad- bayarin o upa na itinakda ng batas o kautusan para sa pamamalakad o pang- 

  inspeksiyon ng isang negosyo o o Gawain 

-Pagpapataw-  pagtatakda o pangongolekta ng pagtatasa, buwis, bayad, bayarin o multa. 

-Mga Tao- sinumang tao, natural o huridikal na nagtataglay ng mga karapatan at pananagutan    

o maaaring maging simuno ng anumang relasyong legal. 

-Rentas- sumasaklaw sa mga buwis, bayad at bayarin na kinukulekta at tinatanggap ng  

Ingat yaman ng pamahalaan o subdibisyong political nito para sa kapakanang 

pambayan 

-Buwis_ Ipinatutupad na kontribusyon na karaniwan sa uring pananalapi na ipinapataw sa 

pamamagitan ng tagagawa ng batas sa mga tao at ari-arian nasaklaw ng 

kapangyarihan nito.para sa tiyakang layunin na makatulong sa pangangailangan 

ng mga nasasakupan. 

 

IKALAWANG KABANATA 

MGA PAGBUBUWIS SA BARANGAY 

 

 Artikulo A: BUWIS SA NEGOSYO NG MAGTITINGI 

                                 ( Business Clearance) 

Seksyon 2A.01 Pagpapaliwanang sa mga termino- kung ginagamit sa artikulong ito. 

 

-Pagtitingi_  ang mamimili ay  bumubili ng paninda para sa kanyang sariling gamit o  

  pangangailangan, kahit na gaano kadami ang bininiling paninda. 

 



-Tindahang NagtitingiEstablisimentong pangnegosyo sa barangay kung saan ang mga 

panindang 

 ibinebenta ay para sa pansariling gamit lamang ng mga namimili. 

 

Seksyon 2A.02 Walang sino man o ano mang negosyong nagtitingi ang maaaring kumuha ng  

Permit o lisensiya sa pagnenegosyosa pamahalaang Bayan ng Baliuag, na di muna 

kukuha ng Barangay Business Clearnce sa pamahalaaang Barangay ng Tangos, 

Baliuag, Bulacan. 

Seksyon 2A.03 Mga sakop -_lahat ng nagtitingi,tindahang nagtitingi maging ito ay pirmihan o  

hindi, mga tindahang natitinag( mobile Store) na nagtitinda ng anumang klase o 

uri ng paninda na ibinebenta sa nasasakupan ng Barangay ay sakop ng Kautusang 

ito. 

Seksyon 2A. 04- Halaga ng Ipapataw na Buwis--.Ang halaga ay ayon sa laki ng negosyo  na  

  nasasaad sa mga sumusunod:  

 

1. Barbeque Stand, halo halo and gulaman stand, 

 maliliit na kainan, sari sari store , Fruit stand 

Fish Vendor,                                                                                          Php. 100.00 

 

2. Grocery, Apartment, Repair Shop,Medical Clinic, dental 

Clinic, Feed and Agricultural supply, Fireworks Retailer 

Hardware, Private School, Burger Stand,  Food Chain 

Rice Retailer, Flower Shop.Spareparts Retail, Parlor, 

Funeral,Appiance Center , Dry Goods . Food Products                                 200.00                        

                                                                                  

3. Gasoline Station, Banks, Lending, Pawnshop. Gaming Center,  

Internet Café, Billiard Hall,Comvinient Store, Multi National                      300.00 

Company. 

 

Seksyon 2A.05-  Panahon ng Pagbabayad – Ang Buwis na itinakda sa mga nabangit na  

negosyo o magtitingi ay iiral saunang dalkawampung araw ng  (20) ng Buwan ng Enero 

ng  Bawat Taon at maaaring bayaran sa ingat yaman ng Barangay sa loob ng 

dalawampung araw ng unang kwartero ng taon na walang anumang karagdagang singilin 

o halaga o kaya ay kaparusahan. 

 

Seksyon 2A.06-Pangongolekta ng Buwis\-  Ang ingat yaman ng Barangay ang siyang  

mangongolekto ng lahat ng ng itnakdang buwis sa ilalaim ng kautusang ito. Hindi niya 

maaaring ibigay ang katungkulang ito sa iba maliban na lamang kung may pahintulot 

ng Sanguniang barangay ng tangos. 

 

Seksyon 2A. 07.- Pasglalagak at Pagtutuos ng mga Koleksiyon.—AngAng lahat ng buwis na  

makokolekta kasama ang ibang singilin mula sa interes o tubo na nakatakda ay dapat 

na maipasok sa pananalapai ng Barangay sa mismong araw o di kaya ay isang araw 

matapos ang pangongolekta liban na lamang kung walang Pasok o opisina sa susunod 

na araw ng Pagkakalikom ng Buwis. 

 

Seksyon 2A.08- Karagdagang Singilin at Interes-  Sasandaling ang isdang nagnenegosyo sa  

Barangay o nagtitingi ay hindi makabayad saitinakdang panahon ng pagbabayad, siya   

ay papatawan ng karagdagang singilin sa takdang dfalawang put limang  

bahagdan(25%) ng kabuuang halaga ng buwis na di hindi nabayaran at interes na 

dalawang bahagdan (2 %) bawat buwang nabanggit ng buwis kasama ang halaga ng 

karagdagang singilin hanggang tatlumput anim na buwan (36 months). 

 

Seksyon 2A.09. Mga remedyo  ng Bumubuwis—Ang sinumang mamumuwis na may  

alinlangan ginawang pagtutuos sa kanyang babayang buwis ay maaaring magharap ng 

kanyang nakasulat na protesta sa loob ng Animnapung Araw(60) buhat sa araw ng 

pagkakabigay nito. At kung hindi ito magawa ay magiging pinal at maaari ng ipatupad. 

Ang ingat yaman sa pakikipagugnayan sa punong barangay ay magpapasya sa loob ng 30 

araw mula sa pagkakahareap ng protesta upang madesisyunan .. 

 



Seksyon 2A.10.- Kaparusahan- Ang anumang paglabag sa mga itinatadhana ng Artikulong ito  

ay may kaparusahang pagmumulta ng hindi bababa sa Php.100 at hindi lalagpas sa    

Php1,000.00 sa kapasyahan ng hukuman, 

 

 

 

IKATLONG KABANATA 

MGA BUTAW SA BARANGAY 

 

ARTIKULO A. BUTAW SA PAGLILINAW  NG BARANGAY, 

PAGPAPATUNAY,BENTAHAN,AT SERTIPIKASYON 

( Barangay Clearance / Certification/Deed of Sale) 

 

Seksyon 3A.01 Pagpapataw ng Butaw-  Kinakailangang may malikom na taunang butaw sa  

halaga na nalalaan ditto para sa pagbibigay ng Barangay Clearance, Pagpapatunay, 

Butaw sa bentahan, sa bawat tao o lupon ng mga tao na magsasagawa ng mga 

kaukulang aksiyon maging ito ay panghanapbuhay, kaso sa hukuman, o may 

kinalaman sa mga bagay na katulad nito. Na nsasakop ng Barangay Tangos. 

 

Seksyon 3A.02. Paniningil ng Bayad—Magkakaron ng paniningil sa bawat Clearance, 

Sertipikasyon.Pagpapatunay, At butaw sa kasunduan sa pagbebenta ng ano mang ari 

arian. 

Halaga at Kategoryang Babayaran sa Pagbibigay ng Clearance, Sertipikasyon,, 

Pagpapatunay, Butaw sa Bentahan ng Ari arian. 

 

Clearance para sa Trabaho                                                         Php. 20.00 

Clearance para sa Estudyante                                            20.00 

Clearance Para sa Pangingibang Bansa     30.00 

Clearance para sa Pangungutang      30.00 

Clearance para sa lisensiya ng Baril      50.00 

Sertipikasyon ng Pagaari       30.00 

Sertifikasyon ng Pagsasara ng Negosyo     50.00 

Sertipikasyon ng Paghahabla ( Lupon)     50.00 

Kasunduan sa pagpapaupa ng tirahan     50.00 

Kasunduan sa Pagbebenta ng gamit o Ari-arian    

  Php 5,000.00 Halaga pababa    50.00 

  Php Kung tataas Pa                   1 Porsiyento ng Halaga 

Clearance for Location Plan      50.00 

 

Seksyon 3A.03 Paraan ng Pagbabayad – Ang sino mang kukuha ng mga nabanggit na  

pangangailangan ay magbabayad saingat yaman ng Barangay Matapos na mapirmahan 

ito at maitala sa record ng Barangay. Kalakip nito ang opisyal na resibo ng Barangay. 

 

ARTIKULO B: BUTAW SA PASKILAN, KABITAN NG KARTELON AT 

ANUNSIYONG UMIILAW. 

 

 Seksyon 3B.01 Pagpapataw ng Singilan- Magkakaroon ditto ng pagpapataw ng singil sa  

 mga paskilan,kabitan ng kartelon,anunsiyong umiilaw at iba pang patalastas na 

mga nasa labas mismo ng establisimento na ang singil na ditto ay inaaatas 

 

a. Paskilan, karatula, tarpaulin    Php 20.00 per metro kuwadrado 

b. Paskilan, karatula para sa propesyunal, na  

ipinipintura sa alinmang gusali, balangkas  

o kaya nakahiwalay na di nakakabit          20.00 per metro kuwadrado 

 

 Seksyon 3B. 02. Panahon ng Pagbabayad – ito ay babayaran sa ingat yaman matapos  

 maitala ang aplikasyon.    

 

IKA APAT NA KABANATA 

MGA SINGILING PAMBARANGAY 



ARTIKULO A.: MGA SINGILIN PARA SA PAG GAMIT NG MGA ARI ARIAN 

NG BARANGAY 

 

Seksyon 4A.01 Pagpapataw ng Butaw- Ang mga bayaring natangap sa paggamit ng 

mga ari ariang ng Barangay o mga pasilidad nito ay gaya ng mga sumusunod: 

 

>> Patuyuan ng Palay           Php. 2.00 / Cavan 

>> Bulawagang Maramihan        50.00 kada oras 

>> Barangay Concrete Mixer       400.00/day( di kasli ang gasolina) 

>>Gusaling Pagaari ng Barangay(floor Area)      50.00 kada metro kuwadrado 

                                                                                                               Kada Buwan. 

 Seksyon 4A. Panahon ng Pagbabayad- Ang itinakdang singilin ay babayaran sa ingat  

 yaman ng Barangay matapos mapagkasunduan ang haba ng panahon ng Pag gamit. 

 

 

 

IKA LIMANG KABANATA 

SINGILIN SA MGA PUMAPARADANG DAYUHANG BIYAHERO NG PALAY, BIGAS, 

MAIS AT IBA PANG PRODUKTONG INAAANGKAT NG MGA MANGANGALAKAL 

SA BARANGAY, TULAD NG BUHANGIN ,BATO, SEMENTO, BAKAL AT IBA PA. 

 

ARTIKULO A. MGA SINGILIN SA PAGPARADA NG MGA SASAKYANG DAYUHAN 

NA BIYAHERO NA MANGANGALAKAL SA BARANGAY. 

 

 

 Seksyon 5A.01. Pangongolekta. Ang itinakdang singilin ditto ay dapat na bayaran sa  

ingat yaman ng barangay o sino mang tao na kanyang hirangin na may pagsang ayon ng 

Sanguniang barangay  ng Tangos. 

 

Seksyon 5A.02 Sakop Nito- Tanging ang mga dayuhang Biyahero lamang na 

pumapasok sa nasasakupan ng Barangay ang sakop ng paniningil na nakapaloob sa 

ordinansang ito.  At mga pampublikong lugar na paradahan o mga kalsadang itinatakda 

ng batas na maaaring paradahan ng mga nabangit na mga biyaherong sasakyan. 

 Mga itinakda na uri at halaga ng singilin: 

 

 1, Trailer Truck / ten Wheeler Truck. Php 50.00 para saunang 2 oras at Php 20.00 sa 

      Sa mga susunod na oras ng pagparada 

 2. Forward/ Elf             Php 20.00 sa unang 2 oras at Php 10.00 sa mga  

       Sa mga susunod na oras. 

4. Mga ibinenebentang sasakyan       

Kotse, Jeep, AUV, SUV  Php 50.00 kada Araw ng Pagparada. 

 

IKA ANIM NA KABANATA 

PANGKALAHATANG TADHANAIN SA PAMAMAHALA AT 

PAGPAPARUSA 

 

ARTIKULO A. PANGUNGULEKTA AT PAGUULAT NG MGA KITA NG 

BARANGAY 

 

 Seksyon 6A. 01 Panguingulekta- Ang pangungulekta ng buwis, singilin o bayarin,  

karagdagang singilin, interes at multa ng barangay ay malilikom lahat sa Barangay at 

siyang magiging tungkulin ng Ingat yaman ng Barangay o ng kanyang kinatawan at sa 

ano pamang pagkakataon ay hindi dapat ibigay sa pribadong tao, 

 

 Seksyon 6A.02- pagb ibiugay ng resibo; katungkulan ng ingat yaman na bigyan ng  

kaukulang resibo ng Barangay ana mga anumang halaga na matatangap mmula sa mga    

simgiling itinakda ng Ordinansang ito.kalakip ang petsa ,uri ng kabayaran at pangalan ng 

nagbayad ditto. At bilang o pamagat ng ordinasang nakakasakop ditto. 

 

 Seksyon 6A.03 Taalaan ng nagbabayad ng Buwis. Katungkulan ng ingat yaman na  



 ingatan ang mga talaan ng mga nagbayad ng mga singilin na natangap mula sa kautusang  

 ito.Alinsunod sa tadhanain ng Batas ng Pamahalaang Lokal ng 1991(local Govt. Code.) 

 

 Seksyon 6A.04- Pagsusuri ng Aklat ng Kwenta ng mga Mangangalakal sa Loob ng  

Barangay..- Ang ingat yaman ng barangay sa pamamagitan ng kapangayarihang 

ipinagkaloob ng Punong Barangay o Ng Sanguniang Barangay ng Tangos ay maaaring 

magsuri ng mga aklat ng Kwenta at iba pang talaan ng sinumang tao na namgangalakal sa 

nasasakupan ng Barangay. 

 

 Seksyon 6A. 05. Paguulat ng Nakolekta.Ang lahat ng nakokolekta ng naaayon sa  

 kautusang ito ay dapat na masama sa pangkalahatang pondo ng Barangay. 

 

IKA PITONG KABANATA 

MGA PANGWAKAS NA TADHANAIN: 

 

 Seksyon 7A .01 Pagpapahiwalay na Sugnay_ Kung sa anumang dahilan ay ipinasiya ng  

hukuman na ang isang bahagi o tadhanain ng Kautusang barangay na ito ay walang bias, 

ito ay hindi makaaapekto sa ibang tadhanain o bahagi nito na umiiral at may bias. 

 Seksyon7A.02- Pag uugnay sa Sugnay- Ang iba pang bagay na may kaugnayan sa  

 pagbubuwis na nakapaloob sa kautusang  Barangay na ito ay masasaklaw ng umiiral na  

 batas at iba pang kautusan. 

 

 Seksyon 7A. 03. Pagpapawalang Bisang Sugnay- Lahat ng kautusan, Alituntunin at  

patakaran o bahagi nito na salungat at hindi naaayon sa kautusang Barangay na ito ay 

pinawawalang bias o binabago. 

 

 Seksyon 7A.04- Ang kautusang ito ay ipatutupad sa ika 6 ng Pebrero,2008 

 

PINATUTUNAYAN ko ang kawastuan ng nasasaad sa itaas nito 

 

 

 

 

 

ALFREDO L GONZALES 

   BRGY SECRETARY 

 

 

 

PATOTOO. 

 

 

 

 BERNARDO B. GONZALES 

                Punong Barangay 

 

PINAGTIBAY: 

 

 

ALFREDO V. MUSNI                 DOMINGO M. LIM                 DANTE L. GALANG 

 

 

RUBEN M. RAMOS                     ROWEL SJ. MEMPIN            JUANITO POLINTAN 

 

 

JOSE V. CLAUDIO JR                   MA, DONA BALTAZAR 

 

 

 

            



 


