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Jövőre már nem kell helyi adóként telekadót fizetni Egerben, valamint a város 2015 január
1-jétől vagyonadó-mentes, beruházási övezeteket hoz létre - határozott az Önkormányzat
Közgyűlése a testület augusztus 28-ai ülésén.

Eger Önkormányzata elsődlegesnek tekinti a város közigazgatási területét érintő fejlesztéseket
és a gazdasági (elsősorban termelő- és más munkahelyteremtő) beruházások támogatását.

A városvezető kiemelte: a talajterhelési díjat 2012-ben szüntették meg, idén a magánszemélyek
már nem fizetnek telekadót, s a Közgyűlés határozott arról is, hogy 2015 január 1-jétől
vagyonadó-mentes, beruházási övezeteket hoz létre (a „betelepülő” vállalkozásoknak a telkek
után egy évig, az építmények után két évig nem kell helyi vagyoni típusú adót fizetniük).

Annak érdekében, hogy a városunkban minél több cég kezdjen beruházásba, 2015. január
1-jétől megszüntetjük a telekadó-fizetési kötelezettséget Egerben. Ez a kedvező döntés most
240 adózót érint, azok a vállalkozások, akik új telephelyet létesítenek, kedvezőbb helyzetbe
kerülnek – emelte ki Habis László.

A beruházásokat ösztönző, adócsökkentő lépésre Eger stabil gazdálkodása, valamint az
önkormányzati adósságkonszolidáció biztosított lehetőséget. A döntést követően a 2015-ös
évben a vagyoni típusú adók közül sem a magánszemélyek kommunális adójában, sem
telekadóban nem lesz fizetési kötelezettség.

Az előterjesztés tárgyalása során a vitában előkerült, hogy a város miért nem csökkenti inkább
az idegenforgalmi adót. Habis László válaszában leszögezte: fontos tudni, hogy az
idegenforgalmi adót nem az egriek fizetik, hanem a hozzánk látogató vendégek. Azokat a
közterheket csökkenti a város, melyek mérséklésével az egri polgárok, az egrieknek munkát
adó vállalkozások kerülnek kedvezőbb helyzetbe. Fontos tudni azt is, hogy 1 Ft beszedett
idegenforgalmi adóhoz a kormányzat 1,5 Ft normatív támogatást ad, s ezzel a forrással Eger
Önkormányzata a városi idegenforgalmi munkát támogatja, hiszen ez a szektor egriek ezreinek
ad munkát.
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A PÉLDAÉRTÉKŰ EGRI „ADÓ-CÍMKÉZÉS”

Az egri adópolitika sajátos, példaértékű és országosan egyedülálló eleme a több mint 20 éve jól
működő „címkézés”, amely jól mutatja: a város számára fontos, hogy a megfizetett adó egy
részének felhasználásába bevonja az adó befizetőjét. A legalább 500 ezer Ft adót befizető
vállalkozások (ebből a körből érkezik be a helyi iparűzési adóbevétel 91%-a) a saját helyi
iparűzési adójuk egy részének felhasználására javaslatot tehetnek. 2014-ben 106 vállalkozás
élt érvényesen a felajánlás lehetőségével, így az egri iparűzési adóból összesen 7,3 millió Ft
értékben támogatott 58 egri szervezetet, vagy civil közösséget. Költségvetési szervek részére
328 ezer Ft, alapítványok részére 3.2 millió Ft, egyesületek részére 3,8 millió Ft összegben
érkezett ilyen javaslat, az ennek felhasználásáról szóló határozatot a Közgyűlés az augusztus
28-i ülésen fogadta el.

Az adózók a bevallással együtt benyújtott nyilatkozataikban az Eger közigazgatási területén
bejegyzett állami, egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, intézmények
részére, valamint egri székhelyű oktatási intézmények, alapítványok, egyesületek javára
adhattak be felhasználási javaslatot. Azt, hogy a kedvezményezettek szabályszerűen
használják fel a költségvetési támogatást, az Önkormányzati Adóhatóság ellenőrzi. A
kedvezményezettekről és az őket megillető összegekről a Polgármesteri Hivatal szakirodája az
eger.hu oldalon ad tájékoztatást.
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