Izsák Város Polgármesterétől.
Előterjesztés
A Képviselő- testület 2017. november 28-án tartandó ülésére.
Tárgy: Az iparűzési adóról szóló 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV.
törvény 118.§ 1. pontja hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi V. törvény ( a
továbbiakban: Htv.) 39/C.§ (5) bekezdését, amely rögzítette, hogy a Htv.39/C.§ (2)
bekezdése szerinti ( a 2,5 millió forintot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal
rendelkező) és a Htv. 39/C.§ (4) bekezdése szerinti ( a háziorvos, védőnő) vállalkozások
részére nyújtható adóelőny 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 Htv. szerinti adóintézkedés vonatkozásában akkor nem kell az uniós állami támogatási
szabályokat alkalmazni, ha a támogatásban részesített tevékenységek más tagállamok
piacaira és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorolnak, tehát nem érintik a
tagállamok közti kereskedelmet. Egy esetleges bizottsági vizsgálat során ezért azt kell
bizonyítani ( és ezért az adóintézkedés élettartama során dokumentálni) hogy az
adóintézkedés keretében támogatott tevékenységekből megvalósuló szolgáltatásokat
elsősorban magyar állampolgárok veszik igénybe.
Ebben az esetben az önkormányzat helyi iparűzési adórendeletében a csekély összegű (de
minimis) támogatásra vonatkozó szabályok szerepeltetése 2017. január 1-jétől nem
szükséges.
A további részletes indokolás megtalálható az „ Önkormányzati rendeletek kötelező
felülvizsgálata a megváltozott jogszabályi környezetben” jegyzői előterjesztésben.
A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabályok kivezetésére irányuló
önkormányzati rendelet módosítás tervezetét előzetesen nem kell megküldeni a TVI részére.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a rendelet-tervezet elfogadását.
I z s á k, 2017. november 20.
(: Mondok József:)
polgármester
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2017. (__.__.) önkormányzati rendelete
Az iparűzési adóról szóló
1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kihirdetve: _______________________

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2017. (__.__.) önkormányzati rendelete
Az iparűzési adóról szóló
1/2017.(I.27.).önkormányzati rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és a 39/C.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján- az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szabályaival összhangban – továbbá a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája által kiadott állásfoglalása és Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1.
számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1.§
(1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
iparűzési adóról szóló 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete 2.§-a,. a 5.§ -a,. 6.§-a és a
rendelet 1. és 2 számú mellékletei hatályukat vesztik.
I z s á k, 2017. november 28.
(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV.
törvény 118.§ 1. pontja hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi V. törvény ( a
továbbiakban: Htv.) 39/C.§ (5) bekezdését.
Az időközben kiadott Közlemény 196. pontja rögzíti a Bizottság azon joggyakorlatát, mely
szerint a Bizottság az eset körülményeinek figyelembevételével megállapíthatja, hogy a
pusztán helyi jelentőségű, hatáskörű intézkedések nem érintik a tagállamok közötti
kereskedelmet, és így nem minősülnek állami támogatásnak.
Ebben az esetben az önkormányzat helyi iparűzési adórendeletében a csekély összegű (de
minimis) támogatásra vonatkozó szabályok szerepeltetése 2017. január 1-jétől nem
szükséges.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:
Mivel a kedvezmény a továbbiakban is megilleti az egészségügyi dolgozókat és az
adótételek sem változtak az előző évhez képest, így a rendeletnek közvetlen társadalmi,
gazdasági és költségvetési kihatása nincsen.
III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:
Közvetlen hatása a rendeletnek nincsen.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és a könyvelési ismeretek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a jogbiztonság elvét, mivel olyan szabályok
vannak hatályban, melyek ellentétesek az uniós joggyakorlattal és szerepeltetésük a helyi
önkormányzati rendeletben nem szükségesek. A Kormányhivatal törvényességi eljárását
vonhatja maga után a jogalkotással kapcsolatos szabályokat sértő szabályozás.
I z s á k, 2017. november 20.
(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző
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