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Szentes 
  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló LXXXI.  törvény kere-
tén belül a  helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény ki-
sebb terjedelmű módosítására került sor,  ami elsősorban az adminisztráció 
egyszerűsítését jelenti, illetve a jogalkalmazás során felmerült problémák 
megoldását könnyíti. A módosult rendelkezések önkormányzati rendeleteken 
való átvezetését szolgálja az előterjesztés.  

 
A 2008-ban hatályos Helyi adókról szóló (Htv) törvény értelmében az építményadó-kötelezettség  
kezdő időpontja az épületre, épületrészre kiadott használatbavételi engedély vagy fennmaradási 
engedély kiadását követő év első napja. Mindez azt jelentette egyfelől, hogy a hatósági engedé-
lyeknek nem kellett jogerősnek lenniük a joghatás kiváltásához, másfelől pedig, hogy az adókö-
telezettség a hatósági határozat keltéhez kötődött. 
 
Amennyiben a használatbavételi engedély, fennmaradási engedély kiadására az év utolsó napjai-
ban került sor, akkor előfordulhatott, hogy az adózó már csak a bevallás-benyújtásra nyitva álló 
határidőt (január 15.) követően értesült a hatóság döntéséről, így önhibáján kívül késedelembe 
esett. Ezen probléma megoldása érdekében  a 2009. január 01-től hatályos  Htv.  kimondja, hogy 
az adókötelezettség a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély jogerőre emelkedését 
követő év első napjától kezdődik. Ezen rendelkezés önkormányzati rendeletbe történő átemelé-
sére tesz javaslatot az előterjesztés (Építményadó rendelet módosítási javaslat 1. §). 
 
Az építményadó-kötelezettség keletkezésének időpontjára vonatkozó új szabályozással össze-
függésben korrigálásra került a tulajdonos fogalma is. Ennek értelmében az újonnan létrehozott 
épület esetén - ha az épület, épületrész átruházása az épületre vonatkozó használatbavételi enge-
dély jogerőre emelkedését megelőzően történt – a szerző felet csak a jogerőre emelkedést köve-
tően kell tulajdonosnak tekinteni (Építményadó módosítási javaslat 2. §). 
 
A 2008-ban hatályos Htv. feltételhez kötött adómentességet biztosít valamennyi helyi adó alól a 
jellemzően non-profit szervezetek számára, akkor ha a szervezetet az adóévet megelőző évben 
jövedelme (nyeresége) után nem terheli társasági adófizetési kötelezettség. A feltétel akkor telje-
sül, ha az  egyébként preferált szervezetnek (mely lehet külföldi bejegyzésű szervezet is) sem 
belföldön, sem külföldön nem merül fel jövedelme (nyeresége) után adófizetési kötelezettsége.  
A 2009- től hatályos Htv. a pontos jogértelmezés érdekében kimondja, hogy a mentességre az a 
szervezet jogosult, akinek/amelynek egyetlen államban sem merül fel jövedelme (nyeresége) 
után adófizetési kötelezettsége. A Htv. – kizárólag a helyi iparűzési adóban – feltételes mentes-
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sé teszi a non-profit gazdasági társaságok közül azokat, melyek közhasznú, illetve kiemelkedően 
közhasznú szervezetnek minősülnek (HIPA rendeletmódosítási javaslat 1.§). 
 
A 2008. évben hatályos Htv. iparűzési adóalapra vonatkozó  rendelkezése értelmében, ha a vál-
lalkozónak külföldön van telephelye, és a telephely szerinti önkormányzat bevezetett valamely, 
vállalkozási tevékenységet terhelő, és a helyi önkormányzatot megillető adót, akkor a külföldi te-
lephelyen elért adóalap-rész 90 %-át levonhatja az egyébként számított adóalapból. 
A 2009-től  a 90 %-os korlátozást a törvény megszüntette, azaz a külföldi telephelyen elért teljes 
adóalap-rész levonható lesz a vállalkozó iparűzési adóalapjából. Ugyanakkor a közszolgáltató 
szervezetnek minősülő adóalany esetében nem teszi a mentesség feltételévé azt, hogy a külföldi 
telephelyen keletkezett adóalaprész után az adóalanynak külföldön önkormányzati adófizetési 
kötelezettsége álljon fenn  (HIPA rendeletmódosítási javaslat 2. §). 
 
A Htv. Több év óta lehetővé teszi az iparűzési adóalap egyszerűsített megállapítását – az egysze-
rűsített vállalkozói adó alanya és a személyi jövedelemadóban átalányadózó vállalkozó magán-
személy mellett – az adóévet megelőző évben 4 millió forint árbevételt meg nem haladó vállal-
kozások számára is.  
Ez jelentősen csökkenti a mikro vállalkozások adminisztrációs terheit, hiszen nincs szükség a 
nettó árbevétel-csökkentő tételek külön gyűjtésére, az adó alapja a nettó árbevételből kiindulva 
(annak 80 %-ában) egyszerűen számítható. A 2009. évtől hatályos  Htv. az árbevételi határ,  
2001. óta változatlan nagyságát 4 millió forintról 8 millió forintra emeli (HIPA rendeletmódosí-
tási javaslat 3.§). 
 
 
A 2008-ban hatályos Htv. (feltételesen helyi adómentes) közszolgáltató szervezetre vonatkozó 
definíciója szerint a vasúti pályát fenntartó szerv csak akkor minősül közszolgáltató szervezet-
nek, s így feltételesen mentesnek a helyi adó alól, ha nettó árbevétele legalább 75 %- ban pálya-
vasúti tevékenységből származik. A 2009-től a jogosultsági határ 75 %-ról 55 %-ra csökkent, így 
enyhébb feltételt kell teljesítenie a vasúti pályafenntartónak ahhoz, hogy igénybe vegye a feltéte-
les helyi adómentességet.  
Bekerült a közszolgáltató szervezetek körébe a Tartalékgazdálkodási Kht-t és annak tevékenysé-
gét folytató nonprofit gazdasági társaság. (HIPA rendeletmódosítási javaslat 4. §. ) 

 
 

Tisztelt Képviselő – testület ! 
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt módosító indítványokat megtárgyalni szíveskedjenek és 
döntést hozni Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Építményadóról szóló  
3/1999. (XII.31.) Kt rendeletének és a Helyi iparűzési adóról szóló  3/1993. (II.19.) Kt rendeleté-
nek módosításáról. 
 
Szentes, 2009. január 13. 
 
 
       Szirbik Imre  
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Szentes Város Önkormányzat 
Képviselő –testületének 

………../(…..) Az Építményadóról szóló 
38/1999. (XII.31.)Kt rendelet módosításáról 

 
1. §. 

(1) A Rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ (1) Az adókötelezettség a használatbavételi illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre 
emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül haszná-
latba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első 
napján keletkezik.” 
 

2. § 
A Rendelet 9. §. 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „ 5. Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-
nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházá-
sára irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingat-
lanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létreho-
zott épület/épületrész tulajdonjogának - a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését 
megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását köve-
tően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tu-
lajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó szabályai az irányadók.” 

 
3. § 

Záró rendelkezés 
 

      E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
 

Dr. Sztantics Csaba     Szirbik Imre 
                              Jegyző                                                                  polgármester 
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Szentes Város Önkormányzat 
Képviselő –testületének 

………../(…..) A helyi iparűzési adóról szóló  
3/1993. (II.19).Kt rendelet módosításáról 

 
      1.§. 
A Rendelet 2. §. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Adómentes az (1) bekezdésben felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egy-
ház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv, a költségvetési szerv-
nek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szerve-
zetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben 
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem kül-
földön adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében - eredménye után a köz-
ponti költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adó-
alany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.” 
 

2.§ 
(1) A Rendelet 5. §. (1) bekezdésének helyébe  a következő rendelkezés lép: 

 „ (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, amely a külföldön létesített telephelyen 
végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó 
külföldi adóalaprésze esetén azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkor-
mányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.” 
 

(2) A rendelet 5. §. (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
”a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvi-
telt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben 
kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a társasági adó-
ról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt 
ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal el-
számolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott 
- jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatóság-
gal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regiszt-
rációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön 
jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a b)-i) alpontokban 
foglalt eltérésekkel,” 

              
3. §. 

 (1) A Rendelet 5/A.§. (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
      „b). az  a) pont alá nem tartozó más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele az adóévet 

megelőző adóévben  - az adóévet megelőző 12 hónapnál rövidebb adóév esetén  napi arányo-
sítással számítva időarányosan – nem haladta meg a 8 millió forintot, illetve a tevékenységét 
adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben – időarányosan – a 8 millió forintot várhatóan 
nem haladja meg, az adóalapját a (2), illetőleg a (3) bekezdésben foglaltak szerint – figye-
lemmel a (4) és (5) bekezdésre is –megállapíthatja.” 

 
(2) A Rendelet 5/A.§. (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
     „(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról  szóló törvény szerinti átalányadózásra való 

jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg, vagy az (1) bekezdés b) pontjá-
ban említett vállalkozó  az adóévben  - időarányosan -  8 millió forintot meghaladó nettó ár-
bevételt ért el, akkor az adó alapját  - az adóév egészére – az 5. §. (1) bekezdése szerint kell 
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megállapítani. Ha az (1) bekezdés  a) pontjában említett vállalkozó  a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony létesítése  
miatt úgy veszíti el, hogy  az adóévben elért árbevétele a 8 millió forintot  nem haladja meg,  
az iparűzési adójának  alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés  alkalmazásával is megálla-
píthatja.” 

4.§. 
(1)   A Rendelet 9. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
      „Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió 

Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tarta-
lékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, to-
vábbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgálta-
tás) nyújtók - ideértve a víziközmű-társulatot is - feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-
ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik. Közszol-
gáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele leg-
alább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és helykö-
zi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele leg-
alább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik;” 

 
(2) A Rendelet 9. §. (5) bekezdése hatályát veszíti. 

 
(3) A Rendelet 9. §. (7) bekezdése helyébe  a következő rendelkezés lép: 

”Közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik 
személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített mó-
don részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) 
szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgálta-
tásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a 
megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, 
vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értéke-
síti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható. 
Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások közé nem tartozó, az adóalany által to-
vábbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany 
mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti - írás-
ban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Alvállalkozói teljesítés értékének mi-
nősül annak a - közvetített szolgáltatásnak nem minősülő - szolgáltatásnak az ellenértéke is, 
amelyet az adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedé-
sét megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, 
írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az 
adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal eladott áruk beszerzési értékeként 
vagy anyagköltségként vagy a 5.§.  a) pontja szerint jogdíjként nettó árbevételét nem csök-
kentette” 

 
5. §. 

Záró rendelkezés 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Dr. Sztantics Csaba     Szirbik Imre 
            Jegyző                polgármester 


