
1

7. Napirend Ügyiratszám: 13/739/2009.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

Tárgy: Iparűzési adókedvezményekről tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

Előkészítette: Dénes Emil adócsoport vezető

Megtárgyalja: Minden bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A nemzetközi és a hazai pénzügyi rendszer 2008. végén, a „nagy gazdasági világválság” óta
soha nem látott krízisbe került. A pénzügyi szféra válsága magával sodorta a gazdasági élet
más szereplőit is. Ezek a szereplők a gazdasági élet szinte valamennyi területén szenvednek a
válság következményeitől, és ezek a következmények közvetlenül megjelennek a városban
tevékenykedő vállalkozók, vállalkozások helyi adóztatásában is.

Tapolca Város Jegyzője, mint I. fokú adóhatóság (továbbiakban: Adóhatóság) gyakorolja az
önkormányzati adóztatással kapcsolatos feladatokat.

A feladatok ellátása során már 2008. év végén tapasztalható volt a vállalkozások részéről,
hogy nagy számú adóelőleg csökkentési kérelmet nyújtottak be. A kérelmezők között
elsősorban kis- és középvállalkozások voltak, közel 4 millió forint adóelőleg csökkentéssel.

A tendencia 2009-ben tovább folytatódott, sőt tovább erősödött. Ezt támasztja alá a mai napig
beérkezett nagy számú fizetési halasztási, részletfizetési kérelem. A kérelmekben az adózók
közel 20 millió forint adóelőleg későbbi időpontban való megfizetésére kérték az
Adóhatóságot.

Az Adóhatóság méltányossági jogkörében eljárva figyelembe vette a kialakult nehéz
gazdasági helyzetet, és engedélyezte az adózók részére a fizetési kedvezmények
igénybevételét. Ez a fizetési kedvezmény azt jelenti, hogy az adózók az esedékességhez
képest egy későbbi időpontban, késedelmi pótlék mentesen fizethetik meg az előírt adójukat.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen adók beérkezése csak egy későbbi
időpontban valószínűsíthető és elképzelhető, hogy a válság hatására nem realizálódik.
A jelenlegi helyzetben Tapolca Város Jegyzője fontos feladatának tekinti a munkahelyek
megőrzését. Ennek a feladatnak egyik közvetett eszközeként támogatja a leírt adóeljárás
alkalmazását.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Iparűzési adókedvezményekről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

Tapolca, 2009. március 12.

Dr. Imre László sk.
jegyző


