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2003. évi . . . . törvény

a helyi adókról szóló 1990. évi CC törvény módosításáról

1 . §

A helyi adókról szóló 1990 . évi C . törvény 40. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

"(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső
határa
a) 1998. évben az adóalap 1,4%-a,
b) 1999. évben az adóalap 1,7%-a,
c) 2000 . évtől az adóalap 2%-a,
d) 2005 . évtől az adóalap 1%-a ."

2. §

Ez a törvény 2005 . január 1-én lép hatályba .

Indokolás

Magyarország gazdasági struktúrája-különös tekintettel a közelgő Uniós csatlakozásra -
indokolttá teszi a vállalkozások versenyképességének javítását, a csatlakozással járó esetleges
hátrányok minimálisra csökkentését . Említett célok megvalósításának legfőbb eszköze az
adórendszer, amely ugyan nemzetközi összehasonlításban több kevesebb sikerrel megállja a
helyét, azonban a 2004-es csatlakozás után már nem igazán alkalmas arra, hogy több kevesebb
sikerrel megállja a helyét, azonban a 2004-es csatlakozás után már nem igazán alkalmas arra,
hogy a meglévő versenyhátrányt csökkente .
Fentieknek megfelelően indokolttá válik, az adórendszer teljes reformja, amit erősít az is, hogy
a külföldi tőkebeáramlás legtöbb esetben ép a nem megfelelő ösztönző adórendszer miatt
marad el .
Kiemelkedő helyet foglal el a versenyképességet akadályozó adónemek közül a helyi iparűzési
adó, amely bizonyítottan legnagyobb gátja az ország nagyobb arányú fejlődésének .
Ezért a Fidesz-MPSZ Frakció kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a helyi iparűzési adó,
csökkenjen és erre a csökkentésre már a 2005 évi költségvetés tervezésénél is számolni
lehessen .
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Nyilvánvaló, hogy az adóalap csökkentésével egy időben gondoskodni kell a központi
költségvetésből az önkormányzatoknál így kiesett mintegy 104 milliárd forint pótlásról, vagyis
címzettek részére hasonló nagyságú szabadon felhasználható normatív támogatást kell
biztosítani. A normatív támogatás 2005 évben történő folyósítása biztosítottnak látszik már
most is, ugyan is a 2004 .évi adóterhek és egyéb elvonások a vállalkozók számára szerény
számítások szerint is, mint egy 103 . milliárd forint többletterhet jelentenek . Ez az összeg
nagyjából fedezi az iparűzési adóból kiesett összeget és az ellentételezésnek reális alapját kell
képezze a 2005 évi költségvetés, ahol remélhetőleg már a nem a megszorító, hanem a normális
költségvetési gazdálkodás intézkedései lesznek mértékadóak .
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