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4 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Helyi iparűzési adó mértékének csökkentése 

 
 
Tisztelet Képviselő-testület! 
 
 
Az iparűzési adó mérték esetleges csökkentésének kérdéséről a képviselő-testület 2009. február 11-ei 
ülésén folytat megbeszéléséből leszűrhető volt, hogy a képviselő-testület elképzelhetőnek tartja, hogy 
a Tolmács településen állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység tekintetében az adó mértéke 
csökkentésre kerüljön. 
Az Amerikai Egyesült Államokból kiindult, és ma már az egész világban zajló pénzügyi és gazdasági 
válság sajnos a magyar gazdaságban is egyre intenzívebben érezteti hatását, mely megmutatkozik a 
piacok szűkülésében, a megrendelések erőteljes csökkentésében, s ezzel összefüggésben a 
munkahelyek tömeges megszüntetésében. E gazdasági válság hatásaként előfordulhat, hogy 
településünkön is romolhat a foglalkoztatás. 
 
A folyamatok elemzése azt mutatja, hogy a gazdasági recesszió elején vagyunk, a válság igazi negatív 
hatásaival az elkövetkező hónapokban, 2-3 évben kell számolni.  
A gazdasági válság negatív következményeinek csökkentése, a vállalkozások és a munkahelyek 
megőrzése egyre nagyobb erőfeszítéseket követel meg a gazdasági vezetőktől, sokan már ma is a 
termelés visszafogására, szüneteltetésére, dolgozóik szabadságolására kényszerülnek. 
 
A megindult negatív folyamatok mérséklése, megállítása, a munkahelyek megőrzése érdekében a 
politikai, társadalmi, gazdasági szereplők összefogásával, hatékonyabb együttműködésével, a 
gazdaság terheinek csökkentésével érhető el. 
 
Megítélésem szerint önkormányzatunk a helyi adópolitika felülvizsgálatával, a helyi vállalkozások 
adóterheinek mérséklésével, valamint a közmunkák szervezésével járulhatnak hozzá a helyi 
munkahelyek megőrzéséhez, illetve a foglalkoztatás gyarapításához. 
A munkahelyek megtartása, a vállalkozások működésének fenntartása helyi költségvetésünk 
szempontjából is meghatározó jelentőségű, ezért javaslom, hogy a vállalkozások terheinek 
csökkentése érdekében a képviselő-testület vizsgálja felül a helyi iparűzési adó mértékét. 
 
Az iparűzési adó mérték és a költségvetésünk kapcsolata számokban: 
 
A 2007. évi település szintű iparűzési adó alap: 958.978.113 Ft. (Látva a gazdasági folyamatokat, a 
2008. gazdasági év várhatóan alacsonyabb adóalapot fog eredményezni.) 
Jelenlegi iparűzési adó mérték: 2%, mely alapján az iparűzési adó bevétel: 19.179.562 Ft. 
2008. évben a tényleges iparűzési adó bevételünk: 16.828.387 Ft. (2% adómértékkel kalkulálva, ez 
841.419.350 Ft adóalapot feltételez1.) 
Számolva a vállalkozásokat sújtó gazdasági válsággal, a vállalkozások csökkenő bevételével, és ebből 
fakadóan az iparűzési adó alap csökkenésével, az önkormányzat 2009. évi költségvetésében 10 millió 
Ft iparűzési adó bevételt terveztünk. 
 
Az iparűzési adó 2009. évi mértékére vonatkozó javaslatunk: 1%. 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben az előző évre kalkulált  841.419.350 Ft iparűzési adóalapból indulunk 
ki, a javasolt 1% adómértékkel számolva 8.414.193 Ft adóbevételt jelentene. 
 

                                                           
1 A 2008. évi iparűzési adó bevallás határideje 2009. május 31. A 2008. évi iparűzési adóalap ezt követően lesz 
ismert. 
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Sajnos a gazdasági adatokat épp a fent leírtak miatt jelenleg nem lehet megbízhatóan előre vetíteni, 
ezért joggal feltételezhető, hogy az iparűzési adómérték csökkenése miatt a költségvetésben tervezett 
bevételhez képest csökkenne az önkormányzat iparűzési adó bevétele.  
 
Mindezek ellenére a fent leírtak miatt indokoltnak és szükségesnek tartjuk a helyi vállalkozások 
lehetőségünkhöz mérten történő támogatását.  
Amennyiben az iparűzési adóbevételünk a költségvetésben tervezetthez képest jelentősen csökkenne, 
és ezt a csökkenést más, esetleges, előre nem látható bevételeink nem ellensúlyoznák, végső esetben a 
2009. évre tervezett fejlesztési kiadásaink csökkentésével, illetve visszaszorításával tudnánk 
megteremteni a költségvetésünk egyensúlyát. 
 
Amennyiben az év során tényként kezelhető adatok alapján szükségesnek látjuk az önkormányzat 
2009. évi költségvetésének átdolgozását és újra gondolását, kezdeményezni fogjuk a költségvetés 
módosítását. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni, a javasolt 
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Tolmács, 2009. március 12. 
  
 
 Tisztelettel: 
  
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 


