
   
 
 
Iparűzési adó 

A Mód tv. 22. §-a a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt a következő >yA települési adó 
csökkentése” alcímmel és 40/A. §-sal egészíti ki: 

„40/A. § (1) a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő 
adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően — a (2) bekezdésben meghatározott 
módon — kivonható az adóalany által 

a) az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó, 

b) a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak 
használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (a továbbiakban: útdíj) 7,5 %-a. 

(2) Az adóévben megfizetett ideiglenes jellegű tevékenység utáni adó és az útdíj (1) bekezdés 
szerinti része a székhely, illetve telephely (ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a 
vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephelyek) 
szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott települési adóalapok arányában vonható le. ” 

Fontos összefüggés, hogy az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett 
úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (útdíj törvény) szintén 2013. július 1-jén lépett 
hatályba. A Htv. idézett rendelkezésének új tényállása értelmében tehát az adózó által az 
adóévben ráfordításként, költségként elszámolt, útdíj törvény szerinti útdíj (e-útdíj) 7,5 %-a 
vonható le a fizetendő iparűzési adóból. 
Az anyagi és az eljárási törvény iparűzési adómegállapításra vonatkozó szabályaiból következően 
a megfizetett e-útdíj 7,5 %-ának székhely, telephely szerinti településre egyébként fizetendő 
iparűzési adóból való levonására első alkalommal a 2013. évben kezdődő adóévi adómegállapítás 
során, a 2013. adóévről szóló bevallásban nyílik lehetőség. 

Mindazonáltal az adózó — az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 42. §-a alapján 
— kérheti a 2013. évben kezdődő előlegfizetési időszakra eső előlegrészletek — naptári évvel 

azonos üzleti év esetén a 2013. szeptember 15-én és 2014. március 15-én esedékes előlegrészletek 
— mérséklését Az adózónak ezt a kérelmet azonban — a megalapozott adóhatósági döntés 
érdekében — számításokkal kell alátámasztania. Az adóelőleg megalapozott mérsékléséhez 
szükséges a vállalkozó által a 2013. június 30-át követő időszakra költségként már elszámolt és a 
az előlegfizetési időszakban várhatóan felmerülő (becsült) útdíj összegének ismerete. Az útdíj 
becsléséhez ki lehet indulni a vállalkozó 2012. évi tényleges, valamint a 2013. évi és 2014. év I. 
félévi becsült — magyarországi utakon elért, tervezett — futásteljesítményéből, továbbá minden 
olyan egyéb adatból, információból, amelyek segítségével számszerűsíteni lehet, hogy az adóévi 
várható (becsült) adója mennyivel lesz kevesebb az előző időszak adatai alapján fizetendő 
adóelőleg összegénél. Felhívom a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az adóhatóságnak az Art. 172. 
§ (13) bekezdése alapján 20 %-ig terjedő mértékű mulasztási bírságot kell megállapítania, ha az 
adózó által az előző időszak adatai alapján bevallott előlege (ke) t kérelemre mérsékelte, s ezért 
az adózó kevesebb adóelőleget fizetett, mint amennyit az adóévről benyújtott adóbevallása 
szerint kellett volna. 
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Az adóelőleg-mérséklésen túlmenően a 2013. évben kezdődő adóévi adóelőleg-kiegészítésre 
kötelezett adózó a 2013. június 30-át követő időszakra az adóév utolsó napjáig (naptári évvel 
azonos üzleti éves adózó 2013. december 31-ig) megfizetett (fizetendő), költségként elszámolt 
(elszámolandó) útdíj 7,5 %-ának iparűzési adócsökkentő hatását a 2013. évi iparűzési adóelőlege 
kiegészítésekor is (az ún. feltöltési kötelezettség teljesítése során) figyelembe veheti (adott 
esetben az adóelőleg-kiegészítés el is maradhat). 


