ELŐTERJESZTÉS
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. március 29-én tartandó ülésére
a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezethez

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. január 1. napjától a 2016. évi CXXV. törvény 118. § (1. pontja hatályon kívül
helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/C. § (5)
bekezdését, amely arról rendelkezett, hogy a de minimis támogatás 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. Mivel a Htv. 39/C. § (1) – (4) bekezdéseiben meghatározott mentesség,
kedvezmény már nem minősül csekély összegű (de minimis) támogatásnak, a rendelet
erre vonatkozó szakaszait hatályon kívül kell helyezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet szerinti rendelet-tervezetet
vitassa meg és fogadja el.

Szajol, 2017. március 20.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet-tervezete
a helyi iparűzési adóról

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezés
1. § Ezen rendelet határozatlan időtartamra szól.

2. Adókötelezettség

2. § A Htv. 35-36. §-aiban meghatározottak az irányadók.

3. Az adó mértéke, adómentességek
3. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységek esetén az adó évi
mértéke az adóalap 2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke
naptári naponként 3.000.-Ft.”
(3) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a településen működő háziorvos
és fogorvos vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a
Htv. 39/C. § (4) bekezdésében meghatározott összeget nem haladja meg.

4. Záró rendelkezések

4.§ (1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései – továbbá ha az adózás
rendjéről szóló törvény eltérő szabályokat nem állapít meg – a közigazgatási
és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény szabályai az irányadók.
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(2) A rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a többször
módosított 6/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Szajol, 2017. március 20.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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Indokolás
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi iparűzési adóról szóló
……/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

1. §-hoz
Az 1. § általános rendelkezést tartalmaz korlátlan időbeli hatállyal.
2-3. §-okhoz
Az adó mértékére és a mentességekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Jelen szakaszok már nem tartalmazzák az Európai Bizottság 1407/2013/EU
rendeletében foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó
szabályokat, mivel a Htv. 39/C. § (5) bekezdése hatályon kívül lett helyezve.
4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.

Szajol, 2017. március 20.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

