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Mellékletek:
hatályos 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet kivonata
Rendelettervezet

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2014. január 1. napjával léptette
hatályba a helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet).
1.) A Rendelet 2. § (3) bekezdése határozza meg az önkormányzat illetékességi területén lévő
ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó
reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felület után
fizetendő adó évi mértékét.
A reklámhordozók utáni építményadót a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. §-a 2020. július 15-ével megszüntette.
A törvényi szabályozás módosulása miatt a Rendelet 2. § (3) bekezdését 2020. július 15-től
hatályon kívül kell helyezni.
2./ Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvényt (EVA törvény) az egyes
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. tv. 36. §-a
hatályon kívül helyezte 2020. január 1-jétől. A Rendelet 8. §-a az alábbi szöveget tartalmazza:
„A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint átalányadózást választó, valamint az
egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózónak – ha nem választja a Htv. szerinti,
az adó alapjának egyszerűsített meghatározását – minden, a bevétel megszerzése és a
tevékenység folytatása érdekében felmerült, a nettó árbevétel megszerzése és a tevékenység
folytatása érdekében felmerült, a nettó árbevételt csökkentő kiadásról bizonylattal igazolt
költség-nyilvántartást kell vezetnie, az önkormányzati adóhatóság által ellenőrizhető módon.”
A Rendelet szövegében az EVA törvény hatályon kívül helyezése miatt okafogyottá vált az
egyszerűsített vállalkozói adóra történő utalás, ezért ezt a rendelkezést hatályon kívül kell
helyezni.

A Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi
tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a Rendelet módosításának nincs ilyen hatása.
ab) Környezeti és egészségi következményei: a Rendelet módosításának környezetvédelmi és
egészségi következményei nincsenek.
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a Rendelet módosításának nincs ilyen hatása.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: a jogszabály megalkotásának szükségességét a magasabb szintű jogszabályok
változása indokolja. A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a Kormányhivatal törvényességi
felhívással élhet a Rendeletnek az adótörvényekkel ellentétes rendelkezései miatt.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
Rendelet módosítása többletmunkát nem eredményez, az alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fent ismertetettek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a
rendelet-módosítás tervezetét elfogadni szíveskedjen.

Debrecen, 2020. augusztus 19.
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