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Írásbeli kérdés

„Miért bünteti az állam azon önkormányzatokat akik vállalkozásbarát adó
politikát folytatnak " címmel a Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr . Draskovics Tibor pénzügyminiszterhez .

Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!

A 2004 . január 1-től hatályos Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről szóló
2003 . évi CXVI . törvény IV . számú melléklete részletesen leírja, hogy a 2003 . teljes
évről benyújtott iparűzési adóbevallásokban szereplő - a helyi adókról szóló 1990 .
évi C . törvény ( továbbiakban „az adótörvény") alapján megállapított adóalapot kell
figyelembe venni (különböző növekvő és csökkentő tényezőket figyelembe véve) az
adóerő-képesség iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalapjául .

Az adótörvény 3 . §. (2) bekezdése szerint adómentes az adó alanya közül a
közszolgáltató szervezet, a közhasznú társaság, költségvetési szerv, és
költségvetési szervnek nem minősülő nevelési oktatási intézmény abban az
adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből
származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, eredménye után a
központi költségvetésben befizetési kötelezettség nem keletkezett . Ugyanezen
törvény 52. § . 30. pontjában részletesen szól közszolgáltató szervezetekről . Ezen
körbe tartozik többek között a MÁV Rt., a Magyar Posta Rt., a Volántársaságok, a
közüzemi ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a villamos- és gázenergia,
távfűtés, melegvíz, ivóvíz valamint csatorna szolgáltatást nyújtók, ideértve a
víziközmű-társulatot is . Ezeket a szolgáltatást nyújtó társaságokat már nem veszi a
rendszer az adóalapba .

Az adótörvény 6 . § a .) pontja szerint az önkormányzat adó megállapítási joga arra
terjed ki, hogy a helyi adókat bevezesse, valamint a d .) pont szerint az adótörvény
második részében meghatározott mentességeket további adómentességekkel,
illetőleg kedvezményeket további kedvezményekkel bővítse .



Az Európai Uniós csatlakozással a jogszabályok harmonizációjával kapcsolatosan a
helyi önkormányzatok 2003. március 31-ig állapíthatták meg, hogy az egyre
csökkenő vásárlóerő miatt, a legjobban sújtott helyi adóalanyoknak milyen határozott
idejű kedvezményeket adnak helyi adók tekintetében .

A költségvetési törvény előkészítése során Tisztelt Pénzügyminiszter úr figyelmen
kívül hagyta, hogy 2003. évben az önkormányzatok 2007 . december 31-ig
határozott idejű adómentességeket állapíthattak meg . Ez azt jelenti, hogy a
változatlan adóalap mellett a tényleges befizetés a megállapított mentesség
összegével csökkenve adókiesést eredményez . Az önkormányzatok az adótörvény
6 . §. d) pontjában meghatározott kedvezményeket megállapították . Az adóbevételük
csökkenése mellett, büntetésül viszont még központi elvonásokra is számíthatnak,
mivel az adóerő-képesség kiszámítás módját nem igazították az adható
kedvezményekhez .

A fentiekből megállapítható, hogy közvetetten az adófizető polgárok adómentességét
kívánja megszüntetni a Kormány, hiszen az önkormányzatok teherviselési
képessége nem bírja el, az egyre szegényedő vállalkozásoknak adott kedvezmények
folytán kieső adóbevételeket, és mivel az adóalap nem csökkenthető (pedig az
adókedvezmények a törvény szabályi alapján kerültek megállapításra), ezért az
önkormányzatoknak a személyi jövedelemadó kiegészítő támogatás egy részét
vissza kell fizetni .

Miért bünteti a Kormány azon településeket, akik élve a törvény biztosította
lehetőséggel 2003 . március 31-ig meghozott rendeleteikkel határozott idejű
kedvezményeket adtak a vásárlóerő erősítése illetve megőrzése érdekében?

Tisztelt Pénzügyminiszter úr!

Kérem, hogy adjon választ arra, hogy az adóerő-képesség számításakor a 2004 .
január 1-tői hatályos költségvetési törvény miért nem adóalap-csökkentő tételként
hozza az adótörvény alapján a helyi önkormányzatok adórendeleteiben
meghatározott adómentességeket, illetve adókedvezményeket? Mit tesz azért, hogy
ezen Alkotmányosan is megkérdőjelezhető adóerő-képesség adóalap számítás ne
eressze sírba az amúgy is alul finanszírozott Önkormányzatokat?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2005 . április 11 .
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