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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. január 26-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Ikt.sz: LMKOH/812/1/2017. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 

 A 2016. december 31. napjáig hatályos helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 39/C. § (5) bekezdés értelmében a helyi iparűzési adó tekintetében az 
önkormányzat által nyújtható adóelőnyök (Lajosmizsén az 1,2 millió forint, vállalkozási szintű 
adóalapot meg nem haladó vállalkozások, valamint a 20 millió forint adóalapot meg nem 
haladó háziorvos, védőnő vállalkozók adómentessége) de minimis (csekély összegű) 
támogatásként nyújthatók.  Ezen adóelőnyök érvényesítése ugyanakkor aránytalanul magas 
adminisztrációs teherrel járt együtt, ezért az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény 118. § 1. pontja 2017. január 1. 
napjától – adminisztrációs egyszerűsítésként, figyelemmel a releváns uniós jog céljára és 
hatékony érvényesülésére – hatályon kívül helyezte ezt a rendelkezést. 

A Htv. 2017. január 1. napjától hatályos 51/C. § (2) bekezdése átmeneti rendelkezésként 
biztosítja, hogy az adózóknak a hatályon kívül helyezett fenti rendelkezést a 2016. adóévi 
adó megállapítása során se kelljen figyelembe venniük. Azaz, az adózóknak a 2016. adóévi 
adóbevallásában a rendeleti adóelőny érvényesítése okán nem kell „de minimis” 
nyilatkozatot tenniük, az önkormányzati adóhatóságoknak pedig nem kell felhívniuk a 
figyelmet a nyilatkozattételre. E rendelkezést 2017. január 1. napjától alkalmazni kell. 

A törvénymódosításban foglaltakat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendeletében is át kell 
vezetni, a csekély összegű támogatás igénybevételével kapcsolatos rendelkezéseket 
hatályon kívül kell helyezni. 

A rendelet módosítás a már bevezetett adómenteség alanyi körét, feltételeit, az adómentes 
adóalaphatárt nem érinti; mind az adózó, mind az önkormányzati adóhatóság oldaláról az 
adminisztrációs terhek csökkentését szolgálja.  
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Előzetes hatásvizsgálat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017. (…) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításához.   
 

 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A jogszabály társadalmi és gazdasági hatása nem mérhető.  

2.  Környezeti és egészségi következményei: 
 
Nem mérhető hatás. 
 

3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív terheket mind az adózók, mind az 
önkormányzati adóhatóság oldaláról jelentős mértékben csökkenti. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

            A rendelet-tervezet a törvényi és az önkormányzati rendeleti szabályozás 
összhangját teremti meg. 

 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek:  

 
A Közös Önkormányzati Hivatalnál adottak.  

 

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. 

Képviselő–testület elé.  

Lajosmizse, 2017. január 10.                    
 

 Basky András sk 
                                                                         polgármester 
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Az előterjesztés 1.számú melléklete                                                                                               
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017. (…. .) önkormányzati rendelete 

 a helyi iparűzési adóról szóló 
30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 39/C. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizsei Iparosok, 
Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, az európai uniós versenyjog értelmében 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011.(III.22.) kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Támogatásokat Vizsgáló Iroda, valamint Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. h) és 3.1.g) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági  
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

iparűzési adóról szóló 30/2012.(VIII.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
Rendelet )  

 
1.   2. § (4)-(11) bekezdése  
2.   2/A. §-a  
3.   1 és 2 melléklete.  

 
                                                                2.  § 

 
(1) A Rendelet 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
 

„ (2) E rendeletnek a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII.17) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …../2017. (……) önkormányzati rendeletmódosítással 
hatályon kívül helyezett rendelkezését a 2016. évben kezdődő adóév helyi iparűzési 
adójának megállapítása során nem kell alkalmazni.” 
 
                                                               3.  § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon        
hatályát  veszti.             

 
 
Basky András                dr. Balogh László  
 polgármester                 jegyző  

    
   

A rendelet kihirdetésének napja: 
                                                                                        
                                                                                           dr. Balogh László 
                                                                                                      jegyző 


