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A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a közteherviselés rendszerének átalakításá t
célzó törvénymódosításokról” szóló T/9817 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 60 . §-ának elhagyását javasolom, egyidej űleg a §-ok számozás a
megfelelően változik :

[„60. § A Htv. 43. §-ának helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„43. § (1) A helyi adóval és az önkormányzat költségvetése javára más jogszabályba n
megállapított minden adóval kapcsolatos eljárásban az e törvényben és az adózá s
rendjéről szóló törvényben foglaltakat – a (2)–(3) bekezdésben meghatározot t
eltérésekkel – kell alkalmazni .

(2) Az önkormányzat a helyi iparűzési adó kivételével az adófizetés esedékességére
vonatkozóan – ideértve a 42 . § (3) bekezdésében meghatározott esetet is – az adózás
rendjérő l szóló törvényben foglaltaktól, továbbá a 41 . §-ában szabályozottaktól eltérően
rendelkezhet, ha ezzel az adóalany számára válik kedvezőbbé kötelezettségéne k
teljesítése.

(3) Az önkormányzat a helyi adóval – ide nem értve a helyi ipar űzési adót –
kapcsolatban rendeletet alkothat az adózás rendjérő l szóló törvényben nem szabályozott
eljárási kérdésben .” ]

2. A törvényjavaslat 70-71 . §-ainak elhagyását javasolom, egyidejűleg a §-ok számozás a
megfelelően változik :

[„70. § Az adózás rendjér ől szóló 2003. évi XCII . törvény (továbbiakban : Art.) 17. §-a a
következő új (15)–(16) bekezdésekkel egészül ki :

„(15) Az adózó a helyi iparűzési adókötelezettsége keletkezését, illetve megszűnését –
a helyi iparűzési adó bevételre jogosult települési önkormányzat megjelölésével – a z
adókötelezettség bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől), illetve megszűnésétő l
számított 15 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak . Az iparűzési tevékenységet
ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése el őtt,



de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján köteles ezt az állami adóhatóságná l
bejelenteni .

(16) Az adózó évente, az adóévre vonatkozó társasági adóbevallás esedékességéne k
napját követő 90 napon belül bejelenti, hogy a társasági és osztalékadóról szóló törvén y
szerint ingatlannal rendelkező társaságnak min ősül illetve azt, hogy e min ősége
megszűnt. Az ingatlannal rendelkező társaság bejelentésében — a benyújtott társaság i
adóbevallás adóéve vonatkozásában — nyilatkozik a társaság külföldi tagjai által i
részesedés elidegenítéséről, az elidegenítés időpontjáról, a részesedés, névértékér ő l, illetve
a tag illetőségérő l ."

71 . Az Art. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„(2) Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén — a helyi iparűzési
adó kivételével — az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztét ő l (a tevékenység
megkezdésétől) számított 15 napon belül jelenti be az adózó az önkormányzat i
adóhatóságnál . A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresítet t
nyomtatványon kell teljesíteni, ha az önkormányzati adóhatóságnál a bejelentésr e
nyomtatványt rendszeresítettek .” ]

3 . A törvényjavaslat 75-76. §-ainak elhagyását javasolom, egyidejűleg a §-ok számozás a
megfelelően változik :

[„75. § Az Art. 43. §-a a következő új (10)-(12) bekezdésekkel egészül ki :

„(10) Az állami adóhatóság a helyi iparűzési adót, illetve a helyi iparűzési adóva l
összefüggő késedelmi pótlékot, önellenőrzési pótlékot, adóbírságot, mulasztási bírságo t
külön számlákon, a bevételre jogosult települési (a f ővárosban a fővárosi)
önkormányzatonként megbontva tartja nyilván. A helyi iparűzési adó számlár a
megfizetett adót, illetve a helyi iparűzési adóval összefügg ő késedelmi pótlékot,
önellenőrzési pótlékot, adóbírságot, mulasztási bírságot az állami adóhatóság a bevételr e
jogosult települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatonként — a bevallásban ,
határozatban megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában
— osztja fel. Az állami adóhatóság a felosztást a fizetési kötelezettség esedékességét ől ,
illetve a késedelmes befizetés esetén a befizetés napjától számított 30 napon belül végz i
el. Az állami adóhatóság a felosztást követően 5 napon belül átutalja a település i
önkormányzat költségvetési számlájára az önkormányzatot megillet ő összeget. Az állam i
adóhatóság késedelmes felosztás, illetve utalás esetén a késedelem minden napjára a
késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet .

(11) Ha az adózó helyi iparűzési adó számlára teljesített befizetése a település i
önkormányzatonként kimutatott kötelezettségek egészére nem nyújt fedezetet, a
befizetés összegét a települési önkormányzatonként kimutatott tartozáso k
esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség ű tartozások esetén a tartozáso k
arányában kell elszámolni .

(12) Ha az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a helyi ipar űzési adó
számlára adótartozásánál nagyobb összeget fizetett be az állami adóhatóságho z
(túlfizetés), az állami adóhatóság az adózó rendelkezéséig, illet ő leg a helyi iparűzési adó
számlán később keletkező adótartozásra történő elszámolásig a helyi iparűzési adó
számlán mutatkozó túlfizetés összegét nem osztja fel .”

76. § Az Art. 43. §-át követően, a következő , új 43/A. §-sal egészül ki :



„43/A. § (1) Ha az adózó önellenőrzése, illetve az állami adóhatóság helyi ipar űzés i
adót érintő ellenőrzése következtében az önkormányzatnak helyi ipar űzési adó
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, az állami adóhatóság 30 napos határid ő
kitűzésével felhívja az önkormányzatot a helyi ipar űzés adó különbözetének a
visszafizetésére . Amennyiben az önkormányzat visszafizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, az állami adóhatóság err ől értesíti a kincstárat, amely a visszafizetés i
kötelezettség teljesítésének érvényesítésér ől a külön jogszabályban meghatározotta k
alapján intézkedik. A kincstár a visszafizetett vagy beszedett helyi iparűzési adó
összegéről, a befizetés jóváírásától számított 15 napon belül értesíti az állami
adóhatóságot. Ha az önkormányzat az értesítés elküldése után helyi iparűzési adó
tartozását az állami adóhatóságnál megfizette, erről az állami adóhatóság
haladéktalanul értesíti a kincstárat .

(2) Az állami adóhatóság az önkormányzatoknak történ ő helyi iparűzési adó
késedelmes átutalása miatti kamatfizetési kötelezettségét, illetve az adózó önellen őrzése
vagy az állami adóhatóság helyi ipar űzési adót érintő ellenőrzése során tet t
megállapítása miatt felmerülő helyi iparűzési adó összegének kiutalását a késedelmi
pótlék bevételi számláról teljesíti .

(3) A kincstár a visszafizetett helyi iparűzési adó összegét az állami adóhatóság nevé n
vezetett késedelmi pótlék bevételi számlára vezeti át .”]

4. A törvényjavaslat 77 . §-a (3) bekezdésének elhagyását javasolom :

[„(3) Az Art. 52. §-a a következő új (18)-(19) bekezdésekkel egészül ki :

„(18) Amennyiben az önkormányzat a helyi ipar űzési adót megállapító
önkormányzati rendeletét módosította, vagy a helyi ipar űzési adót rendelettel bevezette ,
illetve megszüntette, a rendelet számát, illetve a rendelet szövegét a kihirdetést ő l
számított 8 napon belül az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton, az állam i
adóhatóság által közzétett módon és formátumban megküldi az állami adóhatóság
részére.

(19) Az önkormányzati adóhatóság az adószám feltüntetésével az állami adóhatósá g
által közzétett módon és formátumban minden hónap utolsó napjáig — a rendelkezésr e
álló, különösen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében beszerzett adatok alapján
— adatot szolgáltat az illetékességi területén az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzet t
iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének id őpontjáról továbbá az általa ismert ,
a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról, különös tekintettel a z
ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefügg ő , általa kiadott
engedélyekrő l .” ]

5. A törvényjavaslat 80-81 . §-ainak elhagyását javasolom, egyidejűleg a §-ok számozása
megfelelően változik :

[„80. § Az Art . 81 . §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/81. § Az önkormányzati adóhatóság jár el elsőfokon/

„a) a helyi iparűzési adó kivételével a helyi adók, ”

/ügyében./

81 . § Az Art. 82. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Helyi adóügyben — kivéve a helyi ipar űzési adóval összefüggő adóügyeket — az az
önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette .”]



6. A törvényjavaslat 84-85 . §-ainak elhagyását javasolom, egyidejűleg a §-ok számozása
megfelelően változik :

[„84. § Az Art. 106. §-ának (1) bekezdése a következ ő utolsó mondattal egészül ki :

„A helyi iparűzési adót érintően az adókülönbözetet települési önkormányzatonkén t
kell megállapítani.”

85. § Az Art. 119. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az önkormányzati adóhatóság az ideiglenes (alkalmi) ipar űzési tevékenységet
végző adózók vonatkozásában a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adato k
beszerzése érdekében a helyszínen ellenőrzést végez.” ]

7. A törvényjavaslat 89-90 . §-ainak elhagyását javasolom, egyidejűleg a §-ok számozás a
megfelelően változik :

[„89. § (1) Az Art . 167. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:

„A magán-nyugdíjpénztári tagdíjhoz, valamint a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó
befizetések tekintetében a nettó pótlékszámítás nem alkalmazható .”

(2) Az Art. 167. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidej ű leg a
jelenlegi (2)-(3) bekezdés számozása (3)-(4) bekezdésre változik :

„(2) Helyi iparűzési adó esetén a késedelmi pótlékot a település i
önkormányzatonként kimutatott tartozás, illetve megállapított adóhiány összege utá n
települési önkormányzatonként, külön kell felszámítani .”

90. § Az Art. 168. §-ának (2) bekezdése a következő utolsó mondattal egészül ki :

„Helyi iparűzési adó esetén az önellenőrzési pótlékot a települési
önkormányzatonként bevallott és a helyesbített adó különbözete után, település i
önkormányzatonként kell megállapítani .” ]

8. A törvényjavaslat 91 . §-a (1) bekezdésének elhagyását javasolom :

[„(1) Az Art. 170. §-ának (1) bekezdése a következ ő utolsó mondattal egészül ki :

„Helyi iparűzési adót érintően az adóhatóság az adóhiányt, és az ahhoz kapcsolódó
adóbírságot települési önkormányzatonként állapítja meg .” ]

9. A törvényjavaslat 94 . §-ának elhagyását javasolom, egyidejűleg a §-ok számozása
megfelelően változik :

[„94. § Az Art. 177/A. §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„177/A. § Az állami adóhatóság a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben
fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat, a
Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot, illetve helyi iparűzési adó
vonatkozásában a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető
követeléseivel kapcsolatos engedményezési jogát pályáztatás útján gyakorolhatja. Az
engedményezésre a Ptk. 328-330. §-ai megfelelően alkalmazandóak. Nem
engedményezhet ő olyan követelés, amely mögött jogszabályon vagy kötelmi
jogviszonyon alapulva a Magyar Állammal, az önkormányzattal, illetve azok
intézményeivel vagy egyszemélyes társaságaival szemben követelés lenne érvényesíthet ő.
A helyi iparűzési adó vonatkozásában a települési (a fővárosban a fővárosi)



önkormányzatot megillető követelés a települési önkormányzat polgármesterének ( a
fővárosban a főpolgármester) hozzájárulásával engedményezhet ő ." ]

10. A törvényjavaslat 165 . §-a (1) bekezdésének elhagyását javasolom :

(„(1) Hatályát veszti az Art .

a) 31. §-a (2) bekezdésének 26 . pontja;
b) 32. §-a (1) bekezdésének első mondatában az „és az iparűzési adóról” szövegrész ;
c) 2. számú melléklet II ./A)/2. pontjának alcímében az „, iparűzési adó” szövegrész ;
d) 2. számú melléklet II./A)/2 pontjának c) alpontjában az „és iparűzési” szövegrész ;
e) 2. számú melléklet II./A)/2 pontjának d) alpontja ;
j) 6. számú melléklet 3 . pontjának a) alpontjában az „és iparűzési” szövegrész ;
g) 6. számú melléklet 3 . pontjának b) alpontjában az „és iparűzési” szövegrész. ]

11 . A törvényjavaslat 177 . §-a következők szerint változik :

„177.§ A vállalkozónak a helyi iparűzési adóra és a vállalkozók kommunális adójára a
2010. évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15 . napjáig esedékes el ő legrészletet az
önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, a z
önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie . A
2010. adóévben kezdődő előlegfizetési id őszakra fizetend ő első adóelő leg-részletet a
2009 . évben kezdődő adóév adója és az önkormányzati adóhatóság által a 2010 . évben
kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig előírt adóelőleg-részlet pozitív
különbözetével egyezően [kell bevallani] az önkormányzati adóhatósághoz kell bevallani
és [– iparűzési adó esetén – az állami adóhatóságnak – vállalkozók kommunáli s
adója esetén – az önkormányzati adóhatóságnak] megfizetni . A 2010. évben kezdődő
adóévben esedékes adóel őleg-fizetési időpontokat követően bekövetkező
adókötelezettség-keletkezés esetén az el ő legfizetési időszakra fizetendő egyes adóelő leg-
részleteket a Htv . e törvénnyel megállapított 41 . §-a alapján, iparűzési adó esetén az
állami adóhatósághoz, vállalkozók kommunális adója esetén az illetékes önkormányzat i
adóhatósághoz kell bevallani .”

12 . A törvényjavaslat 179-184 . §-ainak elhagyását javasolom, egyidej űleg a §-ok számozás a
megfelelően változik :

[„179.§ (1) Az állami adóhatóság 2010 . január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő
hatásköröket a 2010 . január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja .

(2) A 2010. január 1-jét megel őző adóéveket érintő adókötelezettségeket az adózók a z
önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az ezzel kapcsolatos adóztatási
feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el .

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2010 . március 15-én esedékes hely i
iparűzési adó el őleget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni . Az állami
adóhatóság a 2010. évi helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az
előleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti .
Amennyiben az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint a 2010 . március 15-én
esedékes helyi iparűzési adó előleget az adózó hiánytalanul nem fizette meg, a
különbözet végrehajtását az önkormányzati adóhatóság végzi .

180. § (1) Az önkormányzati adóhatóság az általa az illetékességi területé n
nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevének (elnevezésének), adószámának,
székhelyének, telephelyeinek megjelölésével adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak



a) 2010. április 30. napjáig a 2010 . március 15-én esedékes helyi ipar űzési adó elő leg
összegérő l ,

b) 2010. június 30. napjáig a 2009. adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban
szereplő adóelőleg adatokról, valamint az adózó a helyi adókról szóló törvény 39/A. §-
ának (5) bekezdése, illetve 398 . §-ának (2) bekezdése szerinti — a helyi iparűzési adó
alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett — nyilatkozatáról .

(2) Az önkormányzati adóhatóság az állami adóhatóság által közzétett módon és
formátumban 2010 . január 31-éig adatot szolgáltat az általa 2010 . január 1-jén
nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről és a helyi adókról szól ó
törvény szerinti telephelyéről .

(3) Az önkormányzati adóhatóság 2010. január 15-ig elektronikus úton, az állam i
adóhatóság által közzétett formában megküldi a 2010-ben hatályos helyi iparűzési adót
szabályozó önkormányzati rendeleteit az állami adóhatóság részére.

181 . § Az üzleti évüket 2009. évben kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó
adózókra a 0—180-okban, a naptári évvel egyez ő adóévet alkalmazó adózókra
meghatározott rendelkezéseket a határnapok, illetve a határidők szempontjából az
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

a) E törvény 180 (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást a helyi iparűzés i
adóelőleg első részletéről az üzleti év els ő napjától számított 120 napon belül kel l
teljesíteni .

b) E törvény 180 (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatást a 2009-ben kezdődő
üzleti évrő l benyújtandó bevallás esedékességét ől számított 30 napon belül kel l
teljesíteni .

c) E törvény 0 (3) bekezdésében megjelölt 2010 . március 15 . határnap alatt az üzleti
év első napjától számított harmadik hónap 15 . napját kell érteni.

182. § A tevékenységüket 2009 . december 31-éig megszüntető adózók a helyi
iparűzési adóval összefüggő adókötelezettségeiket az önkormányzati adóhatósághoz
teljesítik, illetve az önkormányzati adóhatóságok végzik az ezzel összefüggő adóztatási
feladatokat. A tevékenységüket 2009. december 31-ét követően megszüntető adózók
2010. január 1 . utáni időszakot érintő adóügyeiben az állami adóhatóság jár el.

183. § A helyi iparűzési adó vonatkozásában a 2010. január 1-jét megelőző
adómegállapítási időszakokat érintő , az adó megállapításához való jog legkésőbb 2011 .
december 31-én elévül .

184. § Az állami adóhatóság — az Art . 72. §-ának (3) bekezdéséhez kapcsolódóan — a
települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó
követelések tekintetében a 2009 . december 31-ét követő adóévekben esedékessé vál ó
követelések tekintetében jár el hitelezőként. A 2010. január 1-jét megelőző adóévekben
esedékes kötelezettségek tekintetében hitelezőként az önkormányzati adóhatóság jár el . ]

13 . A törvényjavaslat 1 . melléklete 1 . pontjának elhagyását javasolom :

[4 . Az Art. I. számú mellékletének IB/2. pontját követően a következő új IB/2/A.
ponttal egészül ki :

„2/A. Helyi iparűzési adó

Az adózónak

a) a helyi iparűzési adóelő leg-kiegészítés összegérő l

a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig



G) a helyi iparűzési adóról

az adóévet követőév május 31-éig

kell bevallást tennie." ]

14. A törvényjavaslat 4 . melléklete 1 . pontjának elhagyását javasolom :

[„1 . Az Art . 2. számú mellékletének UHatáridők/4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„4. Helyi iparűzési adó
a) Az adózó az adóelőleget félévi részletekbe n

az adóév március 15-éig, illetv e
szeptember 15-éi g

fizeti meg.
b)A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetend ő adó összegére történő

kiegészítésére kötelezett adózónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetend ő
adó összegére

az adóév december 20 . napjáig
kell kiegészítenie.
c) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni ipar űzési adót

legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni .
d)A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges ad ó

különbözeté t
az adóévet követő év május 31-éig

fizeti meg, illető leg ettő l az időponttól igényelheti vissza .”]

15. A törvényjavaslat 7 . mellékletének elhagyását javasolom :

[7. melléklet a 2009. évi . . . törvényhez

Az Art . 6. számú mellékletének I . pontjában az alcímet követő rendelkezés helyébe a
következő rendelkezés lép:

/1. Az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási kötelezettségek/

„a) Az adózó az adóbevallási kötelezettségét a társasági adóról, az osztalékadóról és a
helyi iparűzési adóról az adóév utolsó napját követő 150. napig teljesíti .

b) A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetend ő adó összegére történő
kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az ipar űzési adóelő leg-kiegészítésről az adóév
utolsó hónapjának 20 . napjáig kell bevallást tennie.”]

Indokolás

A helyi iparűzési adó központi költségvetésen keresztüli átcsorgatása értelmetlen, bonyolítja a
rendszert, valamint növekvő bizalmatlanságra adhat okot . Gyurcsány Ferenc korábbi
miniszterelnök állítása szerint „trükkök százaira” volt szükség ahhoz, hogy a költségvetés
valós helyzetét eltitkolják a közvélemény el ő l . Bajnai Gordon jelenlegi miniszterelnök szintén
aktív részese volt az évek óta folyó átláthatatlan állami gazdálkodásnak, így joggal oko z
bizalmatlanságot a racionális okokkal nem indokolható központosítás . Az iparűzési adó, mint



más egyéb teher befizetési hajlandósága összefügg azzal, hogy az helyben marad-e, követn i
lehet-e annak hasznosulását . A tervezett intézkedést további negatív hatása tehát, hogy a
befizetési hajlandóság csökken a központosító intézkedés miatt .

Budapest, 2009 . június 9 .

Tállai András

Dr. Kovács Zoltán
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Dr. Bácskai János Bebes Ístván
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Qorváth István
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Dr. Tilki Attila
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