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Tisztelt Képviselı-testület!
Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, törvény
keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét. E jogot Magyarország
Alaptörvénye és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény biztosítja az
önkormányzatoknak. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett önkormányzati
adók évrıl évre tervezhetı és biztos bevételi forrást jelentenek. A helyi adóknak
elsısorban a közszolgáltatások finanszírozását kell fedezniük, az adóterheknek
arányban kell állniuk a közszolgáltatások számával, minıségével, és az adózók
teherviselı képességével.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. évben egységes
szerkezetben megalkotta a helyi adókról szóló 16/2011. (XII. 14.) önkormányzati
rendeletét, így új adórendelet megalkotására nincs szükség.
Ha az Önkormányzat 2013. január 1-jén kívánna hatályba léptetni új adórendeletet
vagy valamely módosító (adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét
bıvítı, az adómértékét növelı, illetve kedvezményt, mentességet megszüntetı)
adórendeleti rendelkezést, azt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint – a jogszabály kihirdetése és hatálybalépése
közötti legalább 30 napos idıkorlát miatt - mielıbb meg kell hoznia, vagyis 2012.
november 30-ig kell kihirdetni.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § c) pontja
értelmében a 2013. évre kialakítható adómaximumok a KSH által megállapított
fogyasztói árszínvonal-változás (infláció) és az adómaximum függvényében
indexálással állapítható meg.
A KSH által közzétett adatok alapján a fogyasztói árszínvonal-változás (infláció) a
2003. évben 4,7 %, a 2004. évben 6,8 %, a 2005. évben 3,6 %, a 2006. évben 3,9 %, a
2007. évben 8 %, a 2008. évben 6.1 %, a 2009. évben 4,2 %, a 2010. évben 4,9 %, a 2011.
évben 3,9 % volt. A Htv. hivatkozott rendelkezése szerint tehát az alábbi
adónemekben az adómaximumok (a törvényi felsı adómérték szorozva 1,047-tel,

1,068-cal, 1,036-tal, 1,08-cal, 1,061-el, 1,042-vel, 1,049-cel, 1,039-cel) 2013. január 1-jétıl
a következık :
Építményadó
Telekadó:
Magánszemély kommunális adója:
Tartózkodási idı utáni idegenforgalmi adó:

1.722,9
313,2
26.628,0
469,9

Ft/m2
Ft/m2
Ft/adótárgy
Ft/vendégéjszaka

A Htv. értelmében felfelé kerekítésre nincs lehetıség, tizedfillérben pedig nem lehet
fizetni.
Az éves költségvetések elkészítésének egyik fázisa a következı évre vonatkozó - az
önkormányzat bevételei szempontjából jelentıs kérdés – az adópolitikai döntések
meghozatala. Az önkormányzat gazdasági helyzetének javítása, a lakossági igények
jobb kielégítése érdekében szükséges a helyi adók mértékének felülvizsgálata. A
felülvizsgálat során szükséges szem elıtt tartani a lakosság terhelhetıségét.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a települési szilárd
hulladék elszállításáról, a közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról
szóló 15/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti,
valamennyi ingatlan tulajdonosnak biztosított 33 %-os díjkompenzáció 2013. évi
megszüntetését tervezi, melynek következtében jelentısen megemelkednek a
lakosság közüzemi díjai.
Az „igazságos és arányos” közteherviselés alapelveit szem elıtt tartva 2013. évre
egyik helyi adó tekintetében sem javasolom az adó mértékének emelését, vagy
kedvezmények, mentességek változtatását.
Káptalantóti Község Önkormányzata a helyi adókról szóló rendelete alapján a
következı adónemeket vezette be.
Építményadót,
magánszemély kommunális adóját,
idegenforgalmi adót,
helyi iparőzési adót .
Az építményadóban az adó mértéke egységesen 150 Ft/m2/év a számított hasznos
alapterület után.
A Htv. 13. §-ában szabályozottakon túl mentes az adó alól a magánszemély
tulajdonában lévı, lakás céljára szolgáló építmény és kiegészítı helyiségei, kivéve a
vállalkozási tevékenységre használt építményt és kiegészítı helyiségeit.
Az adó mértékének emelését nem javasolom.
A magánszemély kommunális adójáról szóló szabályozás szerint a lakás és
lakásbérleti jogonként 10.000.-Ft/év, nem lakás céljára szolgáló külterületi
építmények esetében 3.000.-Ft/év az adó mértéke.
Az adó mértékének emelését nem javasolom.

Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150.-Ft.
Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban eddig az állam az üdülıhelyi feladatok
ellátására hozzájárulást adott. 2012. évben a hozzájárulás mértéke - az
idegenforgalmi adó minden beszedett forintjához - 1,5 forint volt, a várható jövı évi
szabályozás még nem ismert.
Az adó mértékének emelését nem javasolom.
A helyi iparőzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység
esetén a korrigált nettó árbevétel 1,7 %-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 3.000.-Ft.
Az adó mértékének emelését nem javasolom.
2012. évi adóbevételek alakulása 2012. szeptember 30-ig:
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

22418

22435

20193

90,01

Építmény adó

300

300

305

101,67

Kommunális adó

2200

2200

2360

107,27

40

40

25

62,50

Iparőzési adó

2600

2600

3717

142,96

SZJA helyben maradó

2101

2101

1590

75,68

SZJA jövedelem különbség

12177

12177

9218

75,70

Gépjármő adó

3000

3000

2811

93,70

Pótlék bírság

0

17

165

970,59

Egyéb sajátos bevétel

0

0

2

Önkormányzatok
sajátos mőködéi bevétele

Idegenforgalmi adó

Gépjármőadó (Tájékoztató)
A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) keret jellege a
2003-ban elfogadott törvénymódosítás alapján megszőnt, az önkormányzatoknak
nem maradt mérlegelési, döntési lehetısége.
A 2013. évi költségvetési törvény tervezete alapján az önkormányzatot illeti meg a
gépjármőadó bevétel 40 %-a.

A 2013. adóévre nem változnak az adómértékek.
Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármő
a gyártási évében és az azt követı 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 345 Ft/kilowatt,
a gyártási évet követı
4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 300 Ft/kilowatt,
a gyártási évet követı
8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, 230 Ft/kilowatt,
a gyártási évet követı
12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 185 Ft/kilowatt,
a gyártási évet követı
16. naptári évtıl 140 Ft/kilowatt. 140 Ft/kilowatt.
Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi és a tehergépjármő vonatkozásában
az adó mértéke 1.380 Ft/100 kg.
Kedvezményben részesülnek 2010-tıl a „légrugóval” rendelkezı tehergépjármővek,
részükre marad az 1.200 Ft/100 kg adómérték.
Tisztelt Képviselı-testület, fentiek alapján a helyi adókról szóló rendelet módosítását,
az adótételek emelését nem javaslom !

Káptalantóti, 2012. november 13.

Csom Károlyné
polgármester

