helyi adórendelet módosítása

ELŐT E R J E S Z TÉS és előz e t e s hat á s t a n u l m á n y
a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Bánk településen a helyi adóztatás szabályairól jelenleg a helyi adókról szóló 11/2015. (XI.24.)
önkormányzati rendelet rendelkezik.
Javaslom a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet mellékelt tervezet szerinti módosítását.
1. Iparűzési adóval kapcsolatos rendelkezések módosítása
Az egyes adótörvények módosításról szóló 2020. évi CXVIII. törvény többek között módosította a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban: Htv.) és 2021. január 1. napjától hatályon kívül helyezte
az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezéséket, az adónem
megszüntetésre került, továbbá módosította az állandó jellegű iparűzési tevékenység megnevezését iparűzési
tevékenység megnevezésre.
A helyi adókról szóló 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet 9.§-a tartalmazza a helyi iparűzési adóra
vonatkozó szabályozást. Tekintettel arra, hogy az állandó jellegű iparűzési tevékenység megnevezése
iparűzési adó tevékenység megnevezésre módosult, továbbá az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
utáni adónem megszüntetésre került, a helyi adó rendeletünkben a helyi iparűzési adóra vonatkozó
rendelkezés módosítása, és az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adómértékére vonatkozó
rendelkezés hatályon kívül helyezése szükséges.
2. 2021. évi adómértékekre vonatkozó rendelkezés
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó
intézkedésről szóló, 2020. december 2-án hatályba lépett 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet az alábbi
rendelkezést tartalmazza:
(1) A 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az
ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó
önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.
(2) Az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet,
adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell.
(3) A települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.
Bánk Község Önkormányzata az egyes helyi adómértékek (építményadó, magánszemélyek kommunális
adója, idegenforgalmi adó) 2021. évre vonatkozó emeléséről 2020. november 24-én – a 15/2020. (XI.24.)
önkormányzati rendelettel - rendeletet alkotott, ami 2020. január 1-jei hatályba lépése esetén a fent
ismertetett 535/2020. (XII.1.) Korm.rendelettel ellentétes rendelkezést tartalmazna, ezért a helyi adókról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2021. január 1.
napjától nem léphet hatályba.
Rendelet tervezet
A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§ (2) bekezdésében előírtaknak
megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SZMSZ-ben rögzítettek szerint a www.bank-falu.hu
honlapon keresztül közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő
rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen.
Előzetes hatástanulmány:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

1

helyi adórendelet módosítása

A rendelet-tervezet:
- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet alapján a 2020. évben érvényes helyi adók mértéke változatlan
marad, és a 2020. évi jelenlegi helyi adóztatás marad 2021. évre vonatkozóan is. A helyi adómérték
nem növekszik, a társadalmi elvonás mértéke változatlan marad, ugyanakkor nem növekszik a
közösségi célokra fordítható önkormányzati bevétel sem.
- Gazdasági hatása: A beszedett helyi adó az önkormányzat egyik fontos, meghatározó bevétele, mely
hozzájárul az önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az önkormányzat gazdálkodását
segíti és támogatja Az adómérték változással csökkenthető, illetve növelhető a lakosságtól és a
vállalkozásoktól elvont összeg, és ezzel párhuzamosan csökken, illetve növekszik az önkormányzat
saját bevétele, mely az önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak meghatározó forrása. A
rendelet tervezetnek – mivel adómérték változást nem tartalmaz – gazdasági hatása nincs.
- Költségvetési hatása: A helyi adó az önkormányzati bevétel egyik jelentős eleme. A rendelet tervezet
alapján a költségvetésben sem közvetlenül, sem közvetetten nem várható bevétel növekedés, a helyi
adókból származó bevétel összege – tekintettel a 2020. évi gazdasági válságra – 2021. évben
jelentősen alacsonyabb szinten várható.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív
terhekre nincs hatása, a rendelet alkalmazása az eddigi önkormányzati hivatali adminisztratív munka
szükségességét igényli.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A helyi adókra vonatkozó magasabb szintű jogszabályi
rendelkezés, valamint jogszabály módosítása miatt szükséges és indokolt a helyi adó rendelet
módosítása.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A helyi adó rendelet nem lesz összhangban a
hatályos jogszabályokkal, amely miatt törvényességi felügyeleti intézkedés várható.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a
meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek
biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti.

Bánk, 2020. december 3.

Torma Andrea
polgármester
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