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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. január 24.-i ülésére 

Tárgy:A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2016. évi CXXV. törvénnyel – 2017. január 1-jei hatállyal – módosította a helyi adókról szóló 

1990. C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). 

 

A módosítás értelmében hatályát veszti a Htv. 39/C. § (5) bekezdése. Ezen rendelkezés 

szabályozta 2016-tól az önkormányzatok által nyújtható adóelőnyök csekély összegű, ún. „de 

minimis” kedvezményként való elszámolásának rendjét. A Htv. 2016-tól hatályos 

rendelkezései szerint a képviselő-testület az iparűzési adó rendeletbe beépítette a rendelkezés 

szövegét, valamint a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mellékleteket.  

 

A 2016. november 25. napján elfogadott törvénymódosítás – figyelemmel a bürokrácia 

csökkentését célzó intézkedésekre – hatályon kívül helyezte ezt az indokolatlanul magas 

adminisztrációs terhekkel járó szabályozást, melynek következtében a helyi adókról szóló 

rendelet ezen rendelkezéseit, valamint a kapcsolódó mellékletet is hatályon kívüli helyezni 

oly módon, hogy a módosítást már a 2016. évi iparűzési adó benyújtásakor is figyelembe kell 

venni.. 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: az adminisztrációs terhek csökkenése; 

 gazdasági hatása: a rendelet-tervezetnek jelentős gazdasági hatása nincs; 

 költségvetési hatása:nem releváns; 

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:a rendelet által nyújtott kedvezmény ez idáig 

„de minimis” kedvezménynek minősült, melyet a helyi rendeletbe is be kellett építeni. A Htv. 

módosítása következtében az önkormányzatok által nyújtható adóelőny „de minimis” 

támogatásnak való minősítése hatályát veszti. Emiatt a kedvezményt igénybe vevő 

adóalanyok adminisztrációs terhei jelentősen csökkennek. 



A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet megalkotásának szükségessége: figyelemmel arra a kötelezettségre, hogy az 

alacsonyabb szintű jogforrás nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogforrással, 

szükséges a helyi adókról szóló rendelet módosítása; 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye törvényességi észrevétel lehet. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Segesd, 2017. január 17. 

 

  

 Péntek László 

 polgármester 


