


1 

 

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. november 24. napján kelt 

válaszlevelükben megfogalmazott nem támogatott módosításokra a következő 

észrevételeket tesszük:  

 

1. „- az iparűzési adó esetében a mentesség megszüntetése a kamara által nem 

támogatható” 

A jelenleg hatályos rendeletünk szerint adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, 

akinek az adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Jelen nyilvántartásunk szerint 

460 kisadózó (KATA – Kisadózó vállalkozások tételes adója) van városunkban, akik 

mentességet élveznek. Maga a KATA adózási mód is egy kedvezményes rendszert 

biztosít a vállalkozások részére, így a további kedvezmény biztosítása terhet jelent az 

önkormányzat részére. A kedvezmény megszüntetésével 23.000.000,- Ft többlet 

adóbevétel várható, amelyből a gépjárműadó elvesztésből adódó bevételkiesés 

kompenzálható. A leírtakon túl a vállalkozások 2021. február 15-éig dönthetik el, hogy 

a kisadózók adózását választják (ez évente 50.000,- Ft adót jelent nekik) vagy a tételes 

elszámolást választják, ahol az elszámolás alapját jelentő nettó árbevételt költségekkel 

csökkenteni tudják. 

2. „- az építményadó alóli mentesség eltörlése – a nem magán kézben lévő garázsok és 

gépjárműtárolók után – nem támogatható” 

A jelenlegi rendelkezések szerint a nem magánszemély adózok a garázsok és 

gépjárműtárolók után nem fizetnek adót az önkormányzat irányában. A 

magánszemélyekkel szemben igazságtalannak mondható így a rendelkezés, tekintettel 

arra, hogy a nem magánszemélyek is ugyanolyan formában tudják hasznosítani (pl. 

bérbeadás) az ilyen típusú épületeket. Az adó mértékének növelését pedig az 

indokolja, hogy a kommunális adóra vonatkozó rendeletben a garázsokra vonatkozó 

adótétel növekedése javasolt, így annak az átvezetése itt is szükséges az egységesség 

érdekében. 

3. „- a 2019. szeptember 1. napja után épült vagy bővült 1000 m2-t meghaladó 

alapterületű építmény esetén az 1000 m2 feletti részre fizetendő 250 Ft/m2 mértékű 

adó emelése nem támogatható” 

Tavaly került bevezetésre az a kedvezmény, amely alapján a 2019. szeptember 1. 

napja után épült vagy bővült 1000 m2-t meghaladó alapterületű építmény esetén az 

1000 m2 feletti részre csak 250,- Ft/m2 az adó mértéke. A módosítás célja az volt, hogy 

több ipari építmény létesüljön, illetve a meglévők bővüljenek, így teremtve több 

munkahelyet. A kedvezményt ezidáig egy cég vette igénybe. A kedvezmény 

megszüntetése javasolt a rendeletmódosítás során, amelyet a Kamara nem támogat. 
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A mentesség megszüntetése mellett az adótételek csökkentésre kerülnének. Jelenleg az 

adó mértékének meghatározása a következők szerint történik: amennyiben az 

építmény alapterülete nem haladja meg a 100 m2-t, akkor 300, 100 m2 és 500 m2 

között 450, 500 m2-t meghaladó építmény esetén 500,- Ft/m2 az adó éves mértéke.   

A módosítás révén következők szerint alakulnának:  

Az adó évi mértéke a lakás és a nem lakás célú épületek, épületrészek esetében: 

- amennyiben az építmény hasznos alapterülete nem haladja meg a 100 m2-t: 

300,-Ft/m2 

- amennyiben az építmény hasznos alapterülete meghaladja a 100 m2-t: 400,-

Ft/m2. 

Az előzetes vizsgálatok alapján a módosításnak a vállalkozókra nézve kedvező hatása 

várható, ezt mutatja az alábbi példa is: vegyünk egy vállalkozást 1200 m2 alapterületű 

építménnyel. A jelenlegi rendelkezés alapján 1000 m2-ig 500,- Ft/m2-t, az azt 

meghaladó 200 m2 után 250,- Ft/m2-t fizet, így 550.000,- Ft az éves építményadója. A 

módosítás után 400,-Ft/m2 alapján fizetne, így 480.000,- Ft lenne az éves 

építményadója. Továbbá a kedvezményt csak az a vállalkozás vehette igénybe, amely 

2019. szeptember 1. napja után épült vagy bővült. A jelenlegi módosítás az összes 

vállalkotást érintené. Az adómérték csökkentésével hosszútávon jobban elérhető a cél, 

hogy több ipari építmény létesüljön, illetve a meglévők bővüljenek, így teremtve több 

munkahelyet. 

4. „- a tervezett önkormányzati rendeletek várható gazdasági hatásai között a 

vállalkozókat érintő gazdasági hatásokat is meg kell említeni” 

A módosítás gazdasági hatásai között található, hogy a rendeletmódosítás révén 

hosszútávon a helyi gazdaság élénkítése várható. Véleményünk szerint a gazdaság- 

élénkítés közvetlenül és pozitív irányban érinti a vállalkozásokat is. 
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