Előterjesztés
Tárgy: a helyi iparűzési adóról szóló rendelet ( továbbiakban: R.) módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1-jei hatállyal több ponton módosult a helyi adókról szóló törvény az iparűzési
adó tekintetében is. Emiatt szükséges a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet
módosítása is.
Egyik ilyen módosítás az adókötelezettség keletkezése és megszűntetése alcímet érinti. A R.
3.§.(2) bekezdése szerint az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a
tevékenység végzésének időtartama határozta meg az adókötelezettség időbeli terjedelmét. A
módosítás arról rendelkezik, hogy adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének
napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő
időszak valamennyi naptári napja.
A másik módosítás az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapját
érinti. A R. 5.§.(1) bekezdésének megfelelően eddig a nettó árbevételt csökkenteni lehetett
többek között külön- külön az eladott áruk beszerzési értékével, valamint a közvetített
szolgáltatások értékével. A törvénymódosítás azonban, az eladott áruk beszerzési értéke és a
közvetített szolgáltatások együttes értékével számol. Ennek megfelelően az együttes összeg
meghatározott százalékával sávosan lehet az árbevételt csökkenteni attól függően, hogy a
vállalkozásnak mennyi a nettó árbevétele.
Erre tekintettel kerül módosításra az 5.§.(1) bekezdés szövege. A módosító rendelet 2013.
február 1. napján lép hatályba.
ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: nincs
b) Környezeti és egészségi következményei: nincs
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A központi jogszabály módosítása érinti az iparűzési adó alapját, valamint
egyes fogalmi pontosításokat, melyeket a jelenleg hatályos helyi iparűzési adóról szóló
10/1999. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelet is tartalmaz. Figyelemmel arra a
kötelezettségre, hogy az alacsonyabb szintű jogforrás nem lehet ellentétes a magasabb szintű
jogforrással, szükséges a helyi iparűzési adó rendelet módosítása.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: adottak
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a módosító
rendelettervezetet fogadja el.
Tengelic 2013. január 20.
Tolnai Lászlóné
jegyző
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Tervezet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2013(…..) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 10/1999. (XI.25.) számú rendelet módosításáról.
Tengelic Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1.§.(1) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) önkormányzati rendelet 1.
mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének
kikérésével - a következőket rendeli el:
1.§.
A helyi iparűzési adóról szóló 10/1999(XI.25) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R.)
3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a
felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak
valamennyi naptári napja.
2.§.
A R. 5.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel,
csökkentve
a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes
összegével
b) az alvállalkozói teljesítések értékével,
c) az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben
elszámolt közvetlen költségével.
3.§.

Ez a rendelet 2013. február l-n lép hatályba, s hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Tengelic, 2013. január 20.

Gáncs István sk.
Polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző
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