INDOKOLÁS
a

helyi adókról szóló önkormányzati

rendelet módosításához

Általános indokolás

Az egyes adótörvények módosíüísáról

évi CXVIII. törvény alapjrán 180 napná1
rövidebb ideig tartó ép{tésitevékenységet 2021. január 1-tő1 már nem terheli az ideiglenes
szőLó 2020.

tevékenységutáni ipanizési adó.

Telephelynek minősül viszont a 180 napot meghaladó epítőipari tevékenység folytatása esetén
azon önkormányzat illetékességi területe, aho1 a vrállalkozó építőipari tevékenységet foly.ta|
a.r.al, hogy a napok számíásrfurál a tevékenység megkezdésének napjától a felek köái
szerződés a|apján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi
naptári napja figyelembe veendő.
Jogharmonizációs célúa 3. § módosítása, a
helyezése.

2lA. § és az 1. 2. mellóklet hatálpn kívül

A heiyi adókról szóló önkormányzati rendelet tartalmaz ideiglenes iparűzési adóra vonatkozó
rendelkezéseket, valamint a hriziorvosoknak adott adómentességet csekély összegű

ámogaüisnak minőslti, ami ellentétes a helyi adókról szóló törvény rendelkezéseivel, ezért
sziikséges a rendelet módosíása.

Részletes indokolás

A helyi iparűzési adó mértékéthatározza meg, az adó mértékeváltozatlan QY$ marad, az
+ljraszabályozás a magasabb szinti jogszabályoknak való megfelelése érdekében történik.

1. §

2. § Mentességet állapít meg a vállalkozó hááorvos és védőnő részére, újraszabályozás a
magasabb szintííjogszabályoknak való megfelelése érdekéberrtörtónik.

3. § Jogharmonizációs célúhatályon kívül helyező tendelkezéseket tartalmaz.

a

I.

Eatásvizsgálati lap
helyi aitókról szóló önkormányzati rendeletet módosító rendelet megalkotásához

Várható társadalmi, gazdasági, költségvetósi hatások:

Az adóalanyok szétmára egyszenísödik az adótendszer, A rendelet elfogadásának nincs
jelentös gazdasági, költségvetési haíása, az ideiglenes ipanizési adó befizetés elmaraűsa nem
számszerűsíthető bevételkieséssel jár.
II. Várható környezeti hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt haüsa nem mérhető.

trL Várható egészségügyi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következnerrye nincs.
IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendetetben foglaltak végrehajtása további adminisztrativ terhet nem ró az ölkormányzata,
hivatali apparátusra,

V, A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

Á

kihirdetett veszélyhelyzetb en a katasztrőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításrlról szólő 201l. évi CXXVIII. törvény 46, § (4) bekezdése alapján a
polgiármester jogosult valamennyi képviselőtesttileti hatáskört gyakorolni. A helyi rendelet
módosítása a magasabb szintií jogszabályoknak való megfelelés érdekébensziikséges.

VI. A rendelet alkalmazásához sú7kségesszemélyi , szewezeti, tárgyi
feltételek:

Személyi, szew ezeti, tát gyt, pénntgyt feltételek íendelkezésreállnak.
Bej cgyertyános, 2020. december 31.
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