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E L  Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T

a helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati rendelet el terjesztéséhez

A csatolt jogszabály tervezet el készít jeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható
hatások következményeir l alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe.

A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások:

Társadalmi: a  település   társadalmi közösségére gyakorolt hatása a vállalkozók körében mérhet ,
a jelent s forrás-kivonás, a beruházáshoz szükséges hitelképesség hiánya, a magas
munkanélküliség, a  kereslet- kínálat piaci kihatása a jövedelmek csökkenése okán
el álló anyagi problémák összetett kezelését igényli, a helyi önkormányzatot a
bevételei tervezésekor és beszedésekor önmérsékletre kényszeríti, ezért az adó
megállapításakor annak szinten tartását és valorizációs érték-növelés elhagyásával  igazodik
a testület a központi stratégiai elvárásokhoz, a helyi kis- és középvállalkozások
adókiadásainak és adminisztrációs terheinek csökkentéséhez,  amely a jogalkotásra
felhatalmazó központi jogszabályoknak megfelel  keretbe foglalt módon és
mértékben valósítható meg;

Gazdasági:                    a   település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, hiszen aki
vállalkozóként befizet az önkormányzat költségvetésébe, számára az adó a
vállalkozása szempontjából kiadást jelent, viszont értelmes önkormányzati célok
megvalósítását szolgálja, amelyet mint közszolgáltatást igénybevev  állampolgár
igénybe vesz.  Ugyanakkor aki nem tartozik az adófizetésre kötelezett vállalkozók
táborába,  számukra közömbös lehet az adóteher nagysága,  az önkormányzat anyagi
áldozatvállalása (az önkormányzati költségvetésben saját anyagi forrás keretében
nagyobb bevételr l való lemondása).

Költségvetési: Az   önkormányzat  adott   éves   költségvetésében adóbevételi  teljesítésként  az alábbi
összehasonlítással érzékeltethet  ezen adónemb l saját anyagi forrásként befolyt
összegek alakulása:
- 2008. évben: 16.682.677.-  Ft (127 % teljesítés),
- 2009. évben:  19.481.809.-  Ft (139 % teljesítés),
- 2010. évben:  15.596.469.-  Ft (87 %  teljesítés),
- 2011. évben:  13.055.007.-  Ft  (77 % teljesítés) szeptember 20. napjáig.
Az adófizetésére kötelezett vállalkozói réteg a gazdasági válság közeli helyzetben bevételi
deficittel szembesül, ez az adófizet i morál romlásával jár, amely az éves adóbevételt
tekintve komoly  költségvetési feszültséget okoz az önkormányzat éves
költségvetésében, nagyban megnehezíti a tervezést a gazdasági környezet
kiszámíthatatlansága, a központi szabályozók gyakori változása, a kedvez tlen
hitelezési gyakorlat, a svájci frankban felvett hitelek visszatörlesztésének hatása, a
mez gazdasági termékek iránti kereslet hanyatlása, a fizet képes kereslet hiányában
sz kül  piaci lehet ségek okozta veszteséges vállalkozások számának gyarapodása,
ezzel az önkormányzati adóbevételi terv teljesíthetetlensége miatt a kintlév ségek
növekedése, a behajthatatlanná vált  hátralékok kezelése;

Környezeti:                    e rendeletben nem szerepel az érintettek környezetére hatást gyakorló rendelkezés;
Egészségi: e  rendeletben   rögzítettek   kihatása  nem mérhet , csak közvetett formában, mivel

ez az adónem is az önkormányzat saját anyagi forrásának része, így más bevételekkel
együtt akár ezen jogcímek között is megjelenhet a kiadások között;
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Adminisztratív:            a végrehajtó apparátuson belül nem okoz  munkateher növekedést.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 22. § (2)-(3)
bekezdésében el írt azon rendelkezés, miszerint a rendeletet annak elfogadása el tt az
érintett Bizottságok véleményezik, melyet alkalmazni kell a Jat. rendelkezései szerint, a 8.
§ (2) bekezdése szellemében, ezért új rendelet alkotása elkerülhetetlen.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása,
tekintettel arra, hogy a Jat.  kötelezi a jogalkotókat, ill.  a rendelet el készít jét arra,
hogy a központi és a helyi jogszabályokban foglaltaknak megfeleltetett
jogszabályokat alkosson, melynek elmaradása okán az önkormányzati rendeletek
törvényességi felügyeletét ellátó Kormányhivatal illetékes F osztálya törvényességi
észrevétele által kényszeríti ki.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglév
feltételekhez képest plusz  személyi,  tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

C s a n y t e l e k, 2011. szeptember  21.
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