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Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. február 22-én tartott ülésén 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 módosította a helyi adó rendeletét. Mivel a rendeletmódosítás során
a helyi iparűzési adó mentességi határa 1.000.000 Ft-ról 500.000 Ft-ra került csökkentésre, ami a
jogszabály „súlyosbítási tilalmára” tekintettel év közben már nem lehetséges, ezért az eredeti összeg
visszaállítása javasolt.

Általános indokolás:
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2014. (IX.26). számú
hatályos önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése alapján 2015.12.31-ig mentes volt a helyi
iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek éves vállalkozási szintű adóalapja az 1.000.000
Ft-ot nem haladja meg. A február 22-én elfogadott rendeletmódosítással ezen összeg 2016. január 1.
napjától 500.000 Ft-ra csökkenne.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint
adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve
adókedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább
30 napnak el kell telnie. E rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik. Ebből
következően valamely adóév 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet bevezető vagy a
hatályos szabályozást (pl. adómérték, adómentességi rendelkezés tekintetében) módosító adórendelet
legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § a) pontjában foglaltak alapján
és a Stabilitási törvény említett szabályának összefüggése értelmében: „adóéven belül az adónemhez
kapcsolódó adóteher rendeletmódosítással nem módosítható”, illetőleg, ha az adórendelet 2016. január
1-jétől az adómérték növelésére, az adókedvezmény/mentesség korlátozására vonatkozó módosító
szabályát 2015. december 2-áig nem hirdetik ki, akkor annak – a „súlyosbítás tilalmára” tekintettel –
2016. évközi hatályba léptetésére nincs lehetőség. Fentiek alapján javasolt az eredeti mentességi
összeg visszaállítása.
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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 adómentesség határát.
2. §-hoz
A hatályba lépésről szóló rendelkezést tartalmazza.

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. február 28.
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)

Uzsa 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. § A Rendelet 5. § (1) bekezdésében az „500.000 Ft-ot” szövegrész helyébe az „1.000.000 Ft-ot”
szöveg lép.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba . 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. Gazdasági hatása minimális.
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 adminisztratív többletterhet nem indukál.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A mentességi feltételek visszaállítása.
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.

4

