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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz Magyar Polgári Szövetség

Módosító javaslat

T/1376/ . . . . sz .

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján az adó- és
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint a z
európai közősségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjog i
tárgyú törvények módosításáról szóló T/1376. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban :
Javaslat) a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő .

1. A Javaslat 107. §-a a következőképp módosul :

„107. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 37. (2) bekezdés e
helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi
területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) építő ipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat,
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység id őtartama adóéven
belül a [60] 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot ,

b) bármely — az a) pontba nem sorolható — tevékenységet végez, ha annak folytatásábó l
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

(3) Ha az építő ipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás
feltárásának, kutatásának idő tartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napo t
meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a
tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek min ősül, a vállalkozónak állandó
jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jelleg ű
tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat
illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már
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fizetett adót, akkor azt – eltérően a 40. § (4) bekezdésében foglaltaktól – az adott
önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó jelleg ű iparűzési tevékenység
utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a
tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról
legkésőbb az adóévet követő év január 15 . napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás
benyújtásával egyidej ű leg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetend ő adó
eredeti esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni .'

2. A Javaslat 108. §-a a következőképp módosul :
„108. § A Htv. 52. § 31 .pontjának b) alpontja valamint61. pontja helyébe a következő
[rendelkezés] rendelkezések [lép] lépnek, egyidejűleg a § kiegészül a következő 62. ponttal :

(E törvény alkalmazásában )

(31.telephely:)

„b) a TEÁOR'08 szerint a 61 . ágazatba sorolt tevékenységet (távközlési tevékenység)
végző azon vállalkozó esetén, amelynek az adóévet megelőző adóévi számviteli törvény
szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a távközlési tevékenységb ől származik (távközlési
tevékenységet végző vállalkozó) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az ilyen
tevékenységet végző vállalkozAs ügyfelének, fogyasztósának számlázási címe található, ”

„ 61 . külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származó adóalaprész: az
iparűzési adóalapnak az a része, amely a 3 . számú melléklet – tevékenységre leginkáb b
jellemző – 1 .1 vagy 1 .2 vagy 2 .1 vagy 2 .3 pontja alkalmazásával a külföldön létesített
telephelyre, telephelyekre jut, azzal, hogy a 3. számú mellékletben említett település ,
települések kifejezések alatt a külföldön létesített telephelyet, telephelyeket is érteni kell . Ha a
vállalkozó adóévet megelőző teljes adóévi adóalapja a 100 millió forintot meghaladja, csak a
3.számú melléklet 2 .1 pontja vagy 2 .3 pontja szerinti módszer alkalmazható ,

62. építőipari tevékenységet folytató vállalkozó : az a vállalkozó, akinek (amelynek) az
adóévben a számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napjá n
készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értékének együttes összeg e
legalább 75 %-ban építőipari tevékenységb ől [52. 24. pont] származik .”"

3. A Javaslat 4 . számú mellékletének 1 . pontja a következőképp módosul:

„1 . A Htv . 3. számú melléklete a következő 2.3., 2.4 [ponttal] pontokkalegészül ki :
„2.3. Az építő ipari tevékenységet folytató vállalkozó [52 . 62.] – döntésétő l függően, az
1.1., 1.2., 2.1. pontokban foglaltaktól eltérően – adóalapját következők szerint i s
megoszthatja :

Az adóalap 50 %-át a székhelye és a Htv . 52 . §-a 31. pontja szerinti telephely(ek) szerinti
települések között az 1 .1. vagy a 2.1 . pont szerinti megosztási módszer alkalmazásáva l
kell megosztani . Az adóalap másik 50 %-át pedig a Htv. 37. (3) szerint létrejött
telephelyek szerinti települések között, az adott településen végzett épít őipari
tevékenységből [Htv. 52. 24.] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó
árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, épít ő ipari tevékenységgel összefüggésben
készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együtte s
összegének, a vállalkozó 37 . § (3) bekezdés szerint létrejött telephely szerinti valamennyi
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településen végzett építő ipari tevékenységébő l származó összes, számviteli törvény
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, épít ő ipari
tevékenységgel összefüggésben készletre vett összes befejezetlen termelés, félkésztermék ,
késztermék értéke együttes összegében képviselt aránya szerint kell megosztani .

2.4. a távközlési tevékenységet végző vállalkozó – a melléklet 1 . és 2 .1 . pontjától eltérően
– a helyi iparűzési adóalapját a székhelye, telephely szerinti települések között az ügyfelet
fogyasztója számlázási címe alapfán a településre kimutatott, távközlési tevékenységbő l
származó számviteli 	 törvény	 szerinti	 nettó árbevételnek az összes, 	 távközlési
tevékenységb ől származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételben képviselt aránya
szerint osztja meg ."

Indokolás

1 .Önkormányzati bevételi érdekekre tekintettel indokolt, hogy továbbra is az építőipari
tevékenység-végzés 31 . napjától kezd ődően álljon fenn az adóalany ideiglenes jelleg ű
iparűzési adókötelezettsége .

2-3 . Szintén önkormányzati bevételi érdekek, valamint emellett igazságossági szemponto k
indokolják a Htv. olyan módosítását, melynek eredményeként a távközlési tevékenysége t
végző vállalkozások (mobil, illetve vezetékes telefonszolgáltatók internetszolgáltatók stb .) – a
gáz- és villamosenergia szolgáltatókhoz, kereskedőkhöz hasonlóan – azon önkormányza t
illetékességi területén válnának a helyi ipar űzési adó alanyává, ahol ügyfeleik, fogyasztóik az
általuk biztosított szolgáltatást igénybe veszik, azaz, ahol ezen vállalkozások a szolgáltatás t
ténylegesen nyújtják . Ezzel összefüggésben szükséges ezen adóalanyi körre egy speciáli s
megosztási szabály bevezetése is, amely garantálja, hogy valamennyi, a fogyasztók
fellelhetősége szerinti település iparűzési adóbevételhez jut.

Budapest, 2010. október 26 .

Dr. Bóka István
Országgyűlési képviselő
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