Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012.(XI.29.) önkormányzati RENDELETE
a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról
szóló 10/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket
rendeli el.

1.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként
3.000 forint.”
Záró rendelkezés
2.§. Ez a rendelet 2013. január 1–jén lép hatályba.
Tolmács, 2012. november 29.
Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2012. november 29-én

Torma Andrea
körjegyző
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a 16/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás
A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése, 5-6. §-a a következőket
rögzíti:
E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete (a
továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót)
vezethet be.
Az önkormányzat rendeletével:
a) vagyoni típusú adók,
b) kommunális jellegű adók, továbbá
c)11 helyi iparűzési adó
bevezetésére jogosult.
Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy:
a)10 az 5. §-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon
kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az
adóalanyok adóterheit,
b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza,
c)11 az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az
adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a
16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső
határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással,
2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal
változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum)
figyelemmel – megállapítsa,
d)12 az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel,
kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak számától, a
lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló
jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel,
kedvezményekkel kibővítse,
e)13 e törvény és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletes szabályait
meghatározza.
Tolmács Község Önkormányzata a lehetséges helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adóját és a helyi
iparűzési adót vezette be.
A magánszemélyek kommunális adójára és a helyi iparűzési adóra vonatkozó helyi szabályozások Tolmács
Község Önkormányzat képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (XII.20.) önkormányzati
rendeletében rögzítésre kerültek.
Tekintettel arra, hogy 2012. évben Tolmács Község Önkormányzatának bevételei az állami támogatások elvonása
miatt csökkennek, kiadásai viszont a szolgáltatási díjak emelkedése és az infláció következtében növekednek, az
önkormányzati rendeletben meghatározott helyi iparűzési adó mértékének emeléséhez kell folyamodni.
Részletes indokolás
1.§-hoz
Tolmács Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési egyensúlyának fenntartásához a 2%-os adómérték
megtartása indokolt.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adómértéke naptári napokra vonatkozóan kerül
meghatározásra.
2.§-hoz
A rendelet 2013. január 1-jén hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény
erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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