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A módosítás célja a helyi adó törvénnyel való összhang megte-
remtése. 2006. január 1-től a helyi iparűzési adó adóalapja csök-
kenthető a külföldi telephelyen végzett tevékenység eredménye-
ként keletkező adóalappal, abban az esetben, ha a vállalkozónak 
a külföldi gazdasági tevékenysége után a külföldi telephely sze-
rinti állam önkormányzatához adót kellett fizetni. 
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Képviselő  – testülete 
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Tisztelt Képviselő – testület ! 
 
2006. évre vonatkozóan az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 
törvények módosításáról rendelkező  2005. évi CXIX tv. 110.§-a módosította a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvényt, illetve annak a helyi iparűzési adóalapra vonatkozó rendelkezését 
akképpen, hogy a külföldön tevékenységet végző vállalkozások számára biztosítja a  kétszeres 
adófizetés elkerülését. 
 
A korábban hatályos szabályozás szerint az iparűzési adóra nem terjedtek ki a kettősadóztatást 
kizáró egyezmények, mert ez az adónem  nem a jövedelmet vagy a vagyont terheli, hanem 
közvetlen adóként – sajátos adóalap-megállapítási szabályokból eredően -  a hozzáadott ér-
téknél magasabb, a bruttó termelési értéktől pedig alacsonyabb értéket. 
 
A módosítás eredményeként 2006. január 1-től az adóalap csökkenthető a külföldi telephelyen 
végzett tevékenység eredményeként keletkező adóalappal, abban az esetben, ha a  vállalkozó-
nak a külföldi gazdasági tevékenysége után a külföldi telephely szerinti állam önkormányza-
tához adót kellett fizetni. Az adóalap csökkentése azonban legfeljebb a teljes adóalap 90 %-
áig  terjedhet, figyelembe véve, elismerve a magyarországi székhelyen folyó tevékenységet 
annak ellenére is, akkor is, ha maga az árbevétel a külföldi telephelyen végzett tevékenység 
eredménye.  
 
Szentes Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 
3/1993.(II.19.) Kt. rendelete 5. §. (1) bekezdése tartalmazza az adó alapjának meghatározását,   
a törvény szövegével való egyezőség megteremtése érdekében szükség van annak módosítá-
sára, melyet a helyi iparűzési adót  érintő módosítási javaslat 1. §-a tartalmaz. 
 



A jogszabály megjelölések aktualizálása érdekében módosításra van szükség a helyi iparűzési 
adóról szóló többször módosított 3/1993.(II.19.)Kt rendelet 10. §.-a, a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló többször módosított 35/1995. (XII.012.)Kt. rendelet 10. §. (3) be-
kezdése, az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 34/1997.(XI. 28)Kt. rendelet 
12. §. (2) bekezdése és az építményadóról szóló többször módosított a 35/19953.(XII.01)Kt. 
rendelet  10.§. (1) bekezdése esetén. 
 
Tisztelt Képviselő –testület ! 
 
Szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni a helyi iparűzési adóról szóló többször 
módosított 3/1993. (II.19).Kt. rendelet, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló több-
ször módosított 35/1995. (XII.012.)Kt. rendelet, a az idegenforgalmi adóról szóló többször 
módosított 34/1997.(XI. 28)Kt. rendelet, és az  építményadóról szóló többször módosított a 
35/19953.(XII.01)Kt. rendelet módosításáról 
 
Szentes, 2005. november 25. 
 
       Szirbik Imre 



 
Szentes Város Önkormányzat Képviselő – testületének 
……./2005. (XII…..) Ör.  a helyi iparűzési adóról szóló 

a 13/1993.(II.19) Kt. rendelet 
módosításáról 

 
1. § 

A Rendelet  5. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 
anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része – legfeljebb azonban az adóalap 90 %-a 
-, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, feltéve ha 
azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet 
terhelő adó terheli” 

 
2. § 

A Rendelet 10. §. (3) bekezdésének szövegezése az alábbi: 
„(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos „A helyi adókról” szóló 
1990. évi C. törvény, „Az adózás rendjéről” szóló 2003. évi XCII.   törvény; továbbá „A 
helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási hivatalok, valamint egyes centrális alá-
rendeltségű szervek feladatairól és hatásköréről” szóló 1991. évi XX. törvény; és „A te-
lepülési önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtható köztarto-
zások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról” szóló 13/1991 (V.21)PM rendelet 
rendelkezései az irányadók.” 

 
 

3. §. 
Záró rendelkezés 

 
E rendelet 2006. január 1. napján lép életbe. 
 
 
 
                      Dr. Sztantics Csaba   Szirbik Imre 
    Jegyző               polgármester 
 
 



 
Szentes Város Önkormányzat Képviselő – testületének 

……./2005. (XII…..) Ör. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  
a 35/19953.(XII.01) Kt. rendelet 

módosításáról 
 
 

1. §. 
 
A Rendelet 10. §. (3) bekezdésének szövegezése az alábbi: 

„(3) Az e rendeletben nem  szabályozott  kérdésekben  "A helyi adókról" szóló 1990. évi 
C. törvény, "Az adózás rendjéről" szóló 2003. évi XCII. törvényben, továbbá "A helyi 
önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási     hivatalok, valamint egyes centrális alá-
rendeltségű szervek     feladat- és hatásköréről" szóló 1991. évi  XX törvényben , " A te-
lepülési     önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köz-
tartozások nyilvántartásáról kezeléséről " szóló 13/1991. (V.21.)PM rendeletben, vala-
mint "A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló 2004. 
évi CXL  törvényben foglaltak az irányadók.” 

 
 

2. § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
 
 
 
       Dr. Sztantics Csaba                                                                Szirbik Imre 

Jegyző                polgármester 
 

 



 
 

Szentes Város Önkormányzat Képviselő – testületének 
……./2005. (XII…..) Ör. az idegenforgalmi adóról szóló  

34/1997.(XI. 28) Kt. rendelet 
módosításáról 

  
 
 

1. §. 
A rendelet 12.§. (2) bekezdésének szövege az alábbi: 

„(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos „ A helyi adókról” szóló 
1990. évi C.  törvényben, „Az adózás rendjéről” szóló 2003. évi XCII törvényben, a 
magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (V.25.)Korm.  
rendeletben,  " A települési  önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára 
behajtandó köztartozások nyilvántartásáról kezeléséről " szóló 13/1991. (V.21.)PM ren-
deletben, valamint "A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról" szóló 2004. évi CXL  törvényben foglaltak az irányadók.” 
 

2. § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Dr. Sztantics Csaba     Szirbik Imre 
     Jegyző       polgármester 

 



 
Szentes Város Önkormányzat Képviselő – testületének 

……./2005. (XII…..) Ör. az építményadóról szóló  
 

a 35/19953.(XII.01) Kt. rendelet 
módosításáról 

 
1. §. 

A rendelet 10. §. (1) bekezdésének szövege az alábbi: 
“(1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a hatályos „Helyi adókról” szóló 
1990. évi C. törvényben, „Az adózás rendjéről” szóló 2003. évi XCII. törvényben, " A 
települési  önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köz-
tartozások nyilvántartásáról kezeléséről " szóló 13/1991. (V.21.)PM rendeletben, vala-
mint "A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló 2004. 
évi CXL  törvényben foglaltak az irányadók.” 
  

2.§ 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Dr. Sztantics Csaba     Szirbik Imre 
         Jegyző                 polgármester  
       


