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rendelete
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Taliándörögd

/
a helYi

adókról

község Önkorm ányzata képvisető-testületének
ó 12015. (x.15.) önkormányzati rendelete
szőlő 8l20l4. (IX.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
,,l

Taliándörögd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete a helyi adókról szőlő 1990. évi C.
tÖrvénY 5. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1)bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárvaa következőtet

rendeli el:

1. § Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
8|20I4.(IX.30.) önkormányzati rendelete 6 ,§ (2) bekezdése helyébe az aÁaai rendelkezés

lép:

(2)Mentes az adőfizetési kötelezettség alól az a véllalkozó akinek az adőévben
szintű adőalap összege a 2.500.000.-ft, vagy arnálalacsonyabb.
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a rendelet kihirdetését követő
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napon lép hatályba.
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A kihirdetés napja: 2015. október l5.
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HATÁSVIZSGÁLAT

A

2011, január L-jétŐl hatályos, a jogalkotásról szőlő
2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat,)I7, §-a szerint: alogszabáIy
előkészítője
-hatásvizsgáÜt - a jogszabály feltételezett
hatásaihoz igazadő részletességű
-előzetes
.vtg!é.ér.rfelméri a
szabálYozás várható kÖvetkezményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat
eredményéről
éal20Í5,(X,15,) ÖnkormánYzati rendelei
esetén u rr"lyi önkormányzat képviselőtestületét
tájékoztatni kell,

(2) A hatásvizsgálat során vizsgáIni kell
a) a tetv ezett j o gsza_b éÚ;y valam ennyi j e l entő snek
ítélt hatását, kül önö sen
aa) tfu s adalmi, gazdas ági, ktl lts é gveté s i hatás
ut,
ab) környezeti és egészségiköveikezményeit,

ac) adminis ztratív terheket befolyásoló hátásait,valamint
a joSszabálY megalkotásának szükségess
égét,a jogalkotás elmaradásának varható
|)

Kovetkezmenyeit, és
a jo gszabálY alkalm azásáltoz sziikséges
személyi, szerv ezeti, tar gyiés pénzügyi
feltételeket''.
A HelYi adókról szóló módosított rendeletben foglaltak várhaíőhatásai _
a
Jat, I7, § (2) bekezdésébenfoglalt elvárások tükrében
az
alábbiak
szerint
összegezhetők:
a) A tew ezett j o gszab ály valamennyi j elentősn ek ítétt
hatása
aa|A j o gszabáIy társadalm i, gazd,asági, költs é gvetés i h atás ai
A Tervezetnek a helYi társadalmi hatása egy sztikebb kört érint - elsősorban
aziparűzési adőt
ftzető v állalko zásokat érinti.
A rendeletmódosítás szűk kÖrt érint kismértékű gazdasági és költségvetési hatásokat
keletkeztet, vérhatőan 4 ÍŐvel több adőző veheti igonybJa
mentessége t, I44.000.-ft.-ta1
kevesebb iparűzési adóbevételre lehet számítani.
ab) A j o gsza bály l.<örnyezeti és egészs é gi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen kölrnyezeti és egészségikövetkezményei
nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoú hatásai
A rende l etmó do s Ításnak adminisztr atív terheket befo l yás o l ó hatás aninc s.
b) A jogszabálY megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható
következményei
A rendelet módosításának szükségességétjog szabályi változástette szükségessé,
a helyi
rendelet nincs Összhangbarr a magasabb szintű jogi szabályozással,
ezért ai<ormányh ivatal
törvényesség felhívással élt.
c) A jogszabátY alkalmazásáboz szükséges személyi, szervezeti,
tárgyiés pénzügyi
c)

feltételek
A módosított rendelet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása
személy i,s zetv ezeti, tát gy i é s p énzügyi feltéte lt nem i génye l
Monostorap áti, 20l 5. október 5.
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Indokolás
i.§ a, adőfizetési kötelezetts ég a\őlimentessége t szabályozza
2. § a hatályb a léptető rende lkezé seket szab á lyő
zza

