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Előterjesztés
Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 2021. január 1-jétől
megszünteti az ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után fizetendő iparűzési
adót.
Ennek értelmében 2021. január 1-jétől ilyen adó nem vethető ki, ezért az erre vonatkozó helyi
szabályozást tartalmazó, a helyi adókról szóló 5/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2)
bekezdését hatályon kívül kell helyezni.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1.§-hoz
A vonatkozó jogszabályi rész meghatározza a hatályon kívül helyezendő jogszabályi részt és
kimondja annak hatályon kívül helyezését.
2.§-hoz
A vonatkozó jogszabályi rész hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. Társadalmi hatása: Az ideiglenes iparűzési adó eltörlése csökkenti a vállalkozások
adóterheit.
2. Gazdasági, költségvetési hatásai: A jogszabály tervezet elfogadása esetén csökken az
önkormányzat adóbevétele, azaz a saját bevétel költségvetési összege.
3. Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.
4. Egészségi következményei: A tervezet a jelenlegi egészségi helyzeten nem változtat.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet az adminisztratív terheket kis
mértékben csökkenti.
6. Megalkotásának szükségessége: A tervezet elfogadása a központi jogszabályi
előírásoknak való megfelelés miatt szükséges.
7. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A helyi szabályozás elmaradása
törvénysértést eredményez, amely jogkövetkezményt von maga után.

RENDELET TERVEZET
Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2021. (……) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 5/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró
Alsószölnök Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti a helyi adókról szóló 5/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 5.§
(2) bekezdése.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján 18.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2021.
január 1-jétől kell alkalmazni.

Alsószölnök, 2021. ……..

Monek Zsolt
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve az önkormányzat honlapján történő publikálás útján 2021. ………napján.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

A fentiek alapján kérem a rendelet tervezet elfogadását.

Alsószölnök, 2021. május 5.

Monek Zsolt
polgármester
Az előterjesztést összeállította:
Szukicsné Skaper Mónika jegyző

