DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2011.(IV.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A vállalkozók kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány
44/A §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi adókról
szóló 1990.évi C. törvény 6.§ a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti a vállalkozók kommunális adójáról szóló 20/2009.(XII.29.)
önkormányzati rendelet.
2.§
E rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba, azonban annak
rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2011. április 28. napján kihirdettem:
Barabás Jánosné dr.
jegyző

1

INDOKOLÁS
A vállalkozók kommunális adójáról a 20/2009.(XII.29.)önkormányzati
rendelet rendelkezik. A rendelet alapján az adó alapja az adóalany által az
önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos
statisztikai állományi létszáma. Az adó mértéke erre a létszámra vetítve
2000 Ft.
A vállalkozók kommunális adójának bevezetését a helyi adókról szóló
1990.évi C. törvény tette lehetővé. A törvény ezen rendelkezését azonban
hatályon kívül helyezte a 2010. évi XC törvény 24.§-a. A leírtak miatt ezen
a jogcímen 2011. január 1 napjától az önkormányzat adót nem szedhet be.
A törvényi szabályozás megváltoztatása miatt szükséges a helyi rendelet
hatályon kívül helyezése.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I. TÁRSADALMI HATÁSOK:
A rendelet hatályon kívül helyezése a vállalkozókat érinti.
II. GAZDASÁGI HATÁSOK:
A rendelet-tervezetnek gazdaság élénkítő hatása van. A vállalkozóknak 2011.
január 1 napjától nem kell fizetni vállalkozók kommunális adóját. Ezen
intézkedés célja a vállalkozások gazdasági megerősítése.
III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:
A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása van. 2011. évben a költségvetési
rendeletben ezen a jogcímen bevételt nem terveztünk.
IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:
A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK:
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye nincs.
VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
A rendelet-tervezet elfogadását adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nincs.
VII.

JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE,
A
JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE:

A 2010. évi XC. Törvény 24.§-a helyezte hatályon kívül a helyi adókról szóló
1990.évi C. törvény 27-29.§-ait. Ezzel megszűnt az önkormányzat
rendeletalkotásának jogalapja. Amennyiben a képviselő-testület ezen
rendeletét nem helyezi hatályon kívül a vállalkozók körét törvénysértően
olyan adó megfizetésére kötelezi, melyre az önkormányzatnak nincs
jogalapja.
VIII.

JOGSZABÁLY
ALKALMAZÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

SZEMÉLYI,

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak
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