MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
44/2009.(XII.23.) számú rendelete
Az egyes adózást érintő rendeletek módosításáról
ÉPÍTMÉNYADÓ
1.§
(1) Az építményadóról szóló többször módosított 62/2001.(XII.12.) számú Önkormányzati
rendelet ( a továbbiakban: ÉPÖr.)
3. § /2/ bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke:
a) üdülő esetében
b) külterületen elhelyezkedő gazdasági épületek esetében
c) garázs esetében
d) minden egyéb adóköteles építmény esetében
- kivéve az „Ipari Park” címet elnyert ipari területen
lévő egyéb építményeket, amelyek esetében
e) lakások (kivéve a 4. § /1/ bekezdés c) pont) esetében

1.000.- Ft/m2
200.- Ft/m2
600.- Ft/m2
1.000.- Ft/m2
700.- Ft/m2
1.000.- Ft/m2.”

IPARŰZÉSI ADÓ
2.§
(1)

A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 61/2001. (XII.12.) számú
Önkormányzati rendelet (a továbbiakban IPÖr.) 2. § (1) bekezdése 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, továbbá az alapkutatás, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az
adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett
tevékenységből származik.”

(2) Az IPÖr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. §
(1) Az adó alanyának a bejelentkezés, az adó bevallása, az adóelőleg megállapítása,
bevallása, megfizetése és az adó megfizetése során a Htv., az egyszerűsített
vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény, az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény, a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó
törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény vonatkozó
rendelkezései szerint kell eljárnia.
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(2) A 2010. január 1-jét megelőző adóéveket érintő adókötelezettségeket az adózók
az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az ezzel kapcsolatos
adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
(3) A 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően az iparűzési adóval
összefüggő hatásköröket az állami adóhatóság 2010. január 1-jétől gyakorolja.
(4) A (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2010. március 15-én esedékes
helyi iparűzési adóelőleget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni.
Amennyiben az adóelőleget az adózó hiánytalanul nem fizette meg, a
különbözet végrehajtásáról az önkormányzati adóhatóság gondoskodik.
(5) A 2009. évi adóévről szóló adóbevallást az adóalanyok az önkormányzati
adóhatósághoz teljesítik, és az ezzel összefüggő befizetési kötelezettséget,
illetőleg a keletkező túlfizetést az önkormányzati adóhatósághoz fizetik be,
illetőleg igénylik vissza.”
IDEGENFORGALMI ADÓ
3. §
Az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 23/1991.(XI.28.) számú Önkormányzati
rendelet (a továbbiakban IFÖr) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.- Ft.”
TALAJTERHELÉSI DÍJ
4. §
A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló módosított 18/2004. (VI.10.)
számú Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A talajterhelési díjat Miskolc Megyei Jogú Város Képviselőtestülete
10700086-42689106-52600003.számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell
befizetni.”
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §
(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 4. §-át a 2009. adóévtől kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az IFÖr. 4. § a) pontjában
szereplő „ és a 70. életévét betöltött” szövegrész.
Miskolc, 2009. december 17.
Dr.Mihalecz Péter

Káli Sándor
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polgármester

