Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII. 19.) Makó ör. módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében és a 6. § d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII. 19.) Makó ör.
módosítására a következőket rendeli el:
1.§
(1) A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) 8/A. § (3)-(4)
bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Adózó a fenti nyilatkozatát a helyi iparűzési adóelőleg terhére az éves adóbevallás benyújtásával egy
időben, de legkésőbb szeptember 15-ig, a helyi iparűzési adóelőleg feltöltés terhére legkésőbb december
15. napjáig nyújthatja be az önkormányzati adóhatósághoz.
(4) A rendelkező nyilatkozatban meghatározott támogatás a kedvezményezett részére az éves iparűzési
adó teljes megfizetését követő 30 napon belül, a helyi iparűzési adóelőleg feltöltés terhére történő
rendelkezés esetén a helyi iparűzési adóelőleg feltöltés teljes összegének az önkormányzati adóhatóság
iparűzési adó beszedési számlájára december 20. napjáig történő megérkezését követő 5 napon belül
kerül átutalásra az adózó nyilatkozatában megadott kedvezményezett szervezet bankszámlájára.”
(2) Az Ör. 8/A. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Azon adózó, aki az adóév folyamán részletfizetési kedvezményben részesült, abban az esetben
élhet rendelkezési jogával, ha a kedvezménnyel érintett valamennyi adónem tekintetében az összes
részletet határidőre megfizette. Amennyiben az utolsó részlet december hónapban esedékes, a
támogatás csak akkor kerül átutalásra a kedvezményezett részére, ha adózó az utolsó részletet, és az őt
terhelő iparűzési adóelőleg feltöltési kötelezettségét határidőben teljesíti. Abban az esetben, ha a
részletfizetés időtartama átnyúlik a következő adóévre, adózó a rendelkezési jogával csak a december
hónappal bezárólag megfizetett részletek arányában élhet.
(7) Abban az esetben, ha az adózó által kiállított nyilatkozatok teljes összege meghaladja a helyi
iparűzési adóelőleg 6%-át, a támogatások a nyilatkozatoknak az önkormányzati adóhatósághoz történő
beérkezés sorrendjében kerülnek átutalásra.
(8) Amennyiben az éves adóbevallás vizsgálata során megállapításra kerül, hogy adózó a végleges helyi
iparűzési adó 6%-án felül rendelkezett, a következő adóévben a különbözettel csökkentett mértékű
összegről rendelkezhet.”
2. §
Az Ör. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„/(2) Telephely:/
b) azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek
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ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték nélküli
távközlési tevékenységből [TEÁOR’08 61.2] származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző
vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján utólag fizetett díjú
vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési
szolgáltatást igénybe vevő előfizető) számlázási címe található,
bb) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a származik
vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR’08 61.1] (vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján előfizetőjének
távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető), valamint – ha a
vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez – azon önkormányzat illetékességi területe,
ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének adóév első napján a
számlázási címe található,”

3.§
Az Ör. 10. §-a a következő (17) – (18) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Távközlési tevékenységet végző vállalkozó: a TEÁOR’08 szerint a 61. ágazatba sorolt
tevékenységet (távközlési tevékenység) végző azon vállalkozó, amelynek az adóévet megelőző adóévi
számviteli törvény szerinti nettó árbevételéből legalább 75% távközlési tevékenységből származik.
(18) Előfizető: az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti előfizető.”

4.§
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Záradék:
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