
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. november 18.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési
adóról szóló …./2021. (……) önkormányzati rendelete megalkotására

Előadó: a polgármester
Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó adóosztály vezető

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság                          2021.11.17.             
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság                                                  2021.11.17.             

Az előterjesztés rövid tartalma:
A veszélyhelyzet  alatt  hozott  Kormányzati  döntések  miatt  kieső  adóbevételek  egy  részének
ellentételezése  érdekében  javasolt  a  még  prosperáló  helyi  adók,  így  az  iparűzési  adó
felülvizsgálata  és  az  esetleges  bevétel  növelési  lehetőségek  feltárása.  A változás  figyelembe
vételével  az  iparűzési  adó  helyi  szabályai  -  az  áttekinthetőség  érdekében  -  a  rendelet
újraalkotásával kerülnek rögzítésre.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve:      Adóhatósági Osztály                       Iktatószám: 40894/2021.
Ügyintéző neve: Szaniszlóné Szabó Ildikó                 Ügyintéző telefonszáma: 25/544-235
Ügyintéző aláírása:Szaniszlóné Szabó Ildikó s.k.      Osztályvezető aláírása:Szaniszlóné s.k.
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:  -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:  -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:  Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021.11.10.                                               Ellenőrzés dátuma: 2021.11.10.
Törvényességi észrevétel:  Van/Nincs   
Amennyiben van:     

Tárgyalás módja:                                                                Nyílt ülés
Elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            Minősített többséget igényel

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a helyi iparűzési adóról szóló …./2021. (……) önkormányzati rendelete megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!

I.
Általános indokolás

Jelenleg Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete
rögzíti az iparűzési adó helyi szabályait.

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló DMJV Önkormányzata Köz-
gyűlésének 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklete szabályozza a Közgyűlés
bizottságainak feladat és hatáskörét, így többek között a 6.5. pontban az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság azon feladatát is, miszerint a bizottság gondoskodik az önkormányzati rendeletek
választási ciklusonkénti teljes körű felülvizsgálatáról.

A rendelet megalkotására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1)
bekezdése ad felhatalmazást a 6. § és 7. §-ban foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint:
„6. § Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy:

a) a  MÁSODIK  RÉSZBEN  meghatározott  adókat  vagy  azok  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) az adó mértékét - 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)  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)  e törvény és az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló
törvény keretei között az adózás részletes szabályait meghatározza.”

„7. § Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:

a) az adóalanyt egy meghatározott adótárgy (épület, épületrész, telek) esetében csak egyféle - az
önkormányzat döntése szerinti - adó fizetésére kötelezheti,

b) a vagyoni típusú adók körében az épület, épületrész és telek utáni adót egységesen - tételes



összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével - határozhatja meg,

c) az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál,

d) ha az adót az 1. § (3) bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat vezeti be, akkor az a kerületi
önkormányzat, amely az adó fővárosi önkormányzat általi bevezetésébe beleegyezett, az adót az
adóévben nem működtetheti,

e) a vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke
utáni  telekadó  és  a  helyi  iparűzési  adó  megállapítása  során  -  ha  e  törvény  eltérően  nem
rendelkezik - a 6.  §  d)  pontja nem alkalmazható.  A helyi  iparűzési adó esetén egy adómérték
alkalmazható.”

A Kormányzati intézkedések során elvonásra került az önkormányzatoktól a gépjárműadó bevétel.
Megszüntetésre  került  a  reklámhordozók  építményadója.  A  szolidaritási  hozzájárulás
többszörösére  emelkedik.  Mindezek  jelentős  bevétel  kiesést  eredményeznek  városunk
költségvetésében.
A kieső bevételek ellentételezése érdekében javasolt a még prosperáló helyi adók, így az iparűzési
adó felülvizsgálata és az esetleges bevétel növelési lehetőségek feltárása.

Iparűzési adó

Adóköteles: az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.
Az adó alanya: a vállalkozó
Az adó mértéke: állandó jelleggel végzett tevékenység esetén maximum 2 %,

     ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén legfeljebb 5000 Ft/nap.
Önkormányzatunk  mindkét  esetben  maximális  adómértékkel  adóztatja  a  vállalkozásokat,  tehát
adómérték emelésre nincs lehetőség.
Rendeletünkben adómentességet biztosítunk 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapig, azaz
50.000  Ft  adókötelezettségig  a  vállalkozások  számára.  Továbbá  mentesség  illeti  meg  a
háziorvosokat is.

A  KATA  adózási  formát  választó  vállalkozások  törvény  által  rögzített  éves  iparűzési
adókötelezettsége 50.000 Ft, ezért a KATA adózók is élhetnek az előbbi mentességi lehetőséggel.

KATA adózási formát 12 millió forintos bevételi értékhatárig választhatják az adózók, így a nyújtott
mentesség már nem minden esetben szolgálja azt a célt - vagyis a nagyon alacsony bevétellel
rendelkező kisvállalkozások támogatását -, amiért az bevezetésre került.

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a KATA adózók köre, míg 2018-ban 652, 2019-ben 1.104,
2020-ban 1366, az idén pedig már 1.478 KATA adózó jelentkezett be adóhatóságunkhoz.
A 2019-es  adóévben  az  1.104  adózó  közül  602-en  nyújtottak  be  adóbevallást  a  mentesség
érvényesítése céljából, 2020-ban pedig 646-an kérték a rendeletben biztosított adómentességet.
Ennek  okán  a  kieső  adóbevétel  2019-ben  30  millió  forint,  2020-ban  pedig  az  adófelezési
kedvezmény okán 16,1 millió forint volt.  Abban az esetben, ha minden KATA adózó élne az
adómentességi  lehetőséggel  2021.  évben,  és  a  Kormány  adófelezési  lehetőséget  nem
biztosítana, akkor az összesen 74 millió forint adókiesést jelentene.

Amennyiben az önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a kisebb vállalkozásokat adó-
mentességgel, viszont a KATA adózóktól megvonná ezt a lehetőséget, akkor azt oly módon
tudja megtenni, hogy az adómentességet csak azok számára biztosítja, akiknek a számított
vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem éri el, így a KATA adózóknak teljesíte-
niük kellene a fix 50.000 Ft-os éves iparűzési adótételt.

II.



Részletes indokolás

1. §-hoz: A mellékelt rendelettervezet 1. §-a az iparűzési adó bevezetéséről rendelkezik.
2. §-hoz: A mellékelt rendelettervezet 2. §-a az adó mértékeket határozza meg.
3. §-hoz: A mellékelt rendelettervezet 3. §-a az adómentességi szabályokat tartalmazza, ahol az

(1) bekezdésben a “2,5 millió forintot nem haladja meg” eddigi meghatározás helyett  a “2,5
millió forintot nem éri el” kerül rögzítésre.

4.  §-hoz:  A  mellékelt  rendelettervezet  4.  §-a  a  jelenleg  hatályos  rendelet  hatályon  kívül  
helyezéséről rendelkezik.

5. §-hoz: A mellékelt rendelettervezet 5. §-ában a Rendelet hatályba lépése kerül rögzítésre.

Az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalta a 
- Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság,
- Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottságok véleményeit az elnökök szóban ismertetik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendelettervezet elfogadására.

Dunaújváros, 2021. november 18.

          Pintér Tamás s.k.
polgármester



az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
 .../.... (...) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában és a 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőt rendeli el:

1. §

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei  Jogú Város
illetékességi területén határozatlan időre helyi iparűzési adót vezet be (a továbbiakban: adó).

2. §

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként
5.000 Ft.

3. §

(1) Mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek, vagy amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, vagy a
39/A. §, vagy a 39/B. § alapján számított vállalakozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem éri
el.

(2) Mentes az adó alól a Htv. 52. § 23. pontja szerinti  háziorvos, védőnő vállalkozó, ha annak
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az ilyen
címen igénybe vett mentesség mellett az (1) bekezdésben foglalt általános adómentesség nem
érvényesíthető.

4. §

Hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési
adóról szóló 30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete.

5. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba

Pintér Tamás         Dr. Molnár Attila
polgármester                                         jegyző








