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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy az önkormányzati rendeletek útján, a helyi adókról szóló
törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét, valamint a külön jogszabályban
meghatározott egyéb díjak kezelésének szabályait. E jogot Magyarország Alaptörvénye, az
önkormányzati törvény, ill. a külön jogszabály biztosítja az önkormányzatnak. Az önkormányzati
adóhatóság által beszedett önkormányzati adók évről évre tervezhető és biztos bevételi forrást
jelentenek. A helyi adóknak elsősorban a közszolgáltatások finanszírozását kell fedezniük, az
adóterheknek arányban kell állniuk a közszolgáltatások számával, minőségével, és az adózók
teherviselő képességével
A Htv. 2016. január 1-től hatályba lépő módosulásával a Htv. 39/C. § (2) bekezdés alapján biztosított
- az adóalap nagyságával összefüggő - mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szabályaival összhangban nyújtható..
A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája (a továbbiakban: TVI) által küldött tájékoztató
alapján, amennyiben rendeletben kedvezményt, mentességet biztosítunk a vállalkozóknak az adóalap
tekintetében, úgy a rendelet-tervezetet meg kell küldeni a TVI-nek jóváhagyás végett. A rendelettervezetnek az általuk küldött mellékelt kiegészítést és mellékletet kell tartalmazni.

Általános indokolás:
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a támogatást
nyújtónak a támogatási tervezetet (rendelet tervezetet) be kell jelentenie a miniszter részére és a
bejelentési értesítő kiadását követően lehet a képviselőtestület elé bocsátani.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény módosításai
nem csupán a Htv-ben 2016. január 1-jétől újonnan megjelenő, a településen egészségügyi
szolgáltatást nyújtó háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők és a fogorvosi alapellátást nyújtó
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fogorvosok számára helyi iparűzési adóban nyújtható adóelőny, hanem a Htv. 39/C. §-ának (1)-(3)
bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül,
amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12.24.,
1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályaival összhangban nyújtható.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.)
32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő,
illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között
legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik
Ebből következően az adókedvezmény esetleges törlésére csak 2017. január 1-jétől lenne lehetséges.

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2014. (IX.26).
számú hatályos önkormányzati rendelete 6. §-a alapján mentes a helyi iparűzési adó
megfizetése alól az a vállalkozó, akinek éves vállalkozási szintű adóalapja az 1.000.000 Ft-ot
nem haladja meg.
A fentiekre tekintettel szükséges az összeegyeztethetőségi jogalapként megjelölt csekély összegű (de
minimis) támogatásra vonatkozó 1407/2013/EU bizottsági rendelet alábbi szabályait megfelelő módon
beilleszteni az önkormányzati rendelet tervezetbe
A rendelet-tervezet általános és részletes indokolását az alábbiak szerint terjesztjük elő.

Részletes indokolás:
1. §-hoz
A rendelet szabályozza a helyi iparűzési adó esetében adható adókedvezmények szabályait, különös
tekintettel az Uniós jogrend megfeleléseinek.
2. §-hoz
A rendelet az értelmező rendelkezésekkel egészül ki.
3 §-hoz
A rendelet a helyi iparűzési adóban adandó csekély összegű támogatásoknál alkalmazandó
nyilatkozattal , illetve igazolással bővül ki

4. §-hoz
A rendelet hatályba lépő rendelkezéseit tartalmazza.
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Tisztelt Képviselő-testület !
Az előterjesztett rendelet módosítás a helyi adó szabályainak pontosított feltételeit tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelet módosításáról
szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Uzsa , 2016. január 18.
Szántói Imre
polgármester
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Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (
) önkormányzati rendelete
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2014. (IX.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(tervezet)

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2014. (IX.26.)
Ör. rendeletének 5. §-ának helyébe az alábbi szakasz lép:
„5. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek éves

vállalkozási szintű adóalapja az 500.000 Ft-ot nem haladja meg
(2) Az 5. § (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás
csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352,
2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján
lehet nyújtani.
(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem
használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás
ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt
megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt
csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja
meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az
átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig
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halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott felső határig halmozható.
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.
(8)A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a
támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az
csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.
(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10
évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott
köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.”

2. § A rendelet az alábbi szakasszal egészül ki:
„7. § Értelmező rendelkezések
„(1) Jelen rendelet alkalmazásában:
- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás.”
3. § (1) A Rendelet az 1. sz. melléklettel egészül ki
(2) A Rendelet a 2. sz. melléklettel egészül ki
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2016. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Szántói Imre
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Uzsa, 2016…..

Dr. Gelencsér Ottó
Jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak
várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása nincsen
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek..
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadása kisebb mértékű adminisztratív többletterhet indukál.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Jogszabályi feltételek teljesülése.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
és tárgyi feltételt nem igényel.
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