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Táľgy: Javaslat a magánszemély kommunális adójáľól sző|ő 4012014. (xI.13.) iinkormányzati
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BpľpRrpszrÉSRE ALKALMAS :

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi -
Hatźrozati javas|atabizottságszámára: A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a

Kénv i se lő-te sttiletnek az e|otefi eszté s me stársv a|ását. .

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ismertetése

A Képviselő-testĺilet 2014. novembeľ 05. napjan dtjntĺjtt a kommunális adóról szőIő 40/f0I4.
(XI.13.) önkormányzati renđe\et (a továbbiakban: Rendelet) elfogadásáva| a magźnszemélyek
kommunális ađój ának bevezetéséről.
A Rendelet 3. $-a részletesen taľtalmazza azokat az eseteket, amikor a magánszemély
tulajdonos mentesül az adő megfizetése alól.
A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 12. $-a a fulajdonost
gýjtófogalomként hasznźija. A tulajdonos fogalmábabrtozik a vagyoni értékű jog jogosítottja
is, amely jogok a következők: a keze|oi jog, a vagyonkezelői jog, a taľtós füldhasználat, a

haszanéIvezet, a haszná|at joga - ideértve a kiilftjldiek ingatlanhasznáLati jogát is -, a
ftjldhasználat és a lakásbérlet.
A könnyebb megéľthetőség miatt javasoljuk a fentieket beépíteni a Rendeletbe.
Az előterjesztés mellékleteként becsatolt rendelet módosítás 1. $ és 2. $ tartalmazza a
fentiekben részletezetteket.

^Qo
iu:.; F[Bii 1 t. ł 0' {1



il. A beteľjesztés indoka

A Rendelet módosítása azért javasolt, hogy az adófizetésľe kotelezettek köľe, i|Ietve az
adómentességrész\etesebbenkerüljonmeghatározásra.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A rendelet-tervezet szabáIyozźtsa értelmében egyértelműsítésľe keľtil a rendelet mentesítési
köľe. A Htv. szeľinti vagyoni értékrí jog jogosítottja, mint g5rtíjtő fogalom a Rendeletben is
szabáIyozásra keriil.

A Rendelt módosításnak nincs pénzngyi hatása.

vI. Jogszabályi ktirnyezet

A helyi adókĺól szóló 1990. évi torvény 1. $ (1)

képviselő-testĹilete rendelettel helyi adók at v ezęthet
mente s s é geket hatáĺ o zhat me g.

Fentiek aIapjźn javasolom a Képviselő-testületnek az 1. sz. mellékletben szereplő
önkormányzati rendelet-elfo gadását.
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Onkormányzat Képviselő.testületének

...12015. (... ...) tinkoľmányzati ľendelete

magánszemély kommunálÍs adójáľĺíl szóló
40 l20l 4. (xI. 1 3.) tinko rmányzatĺ ľen delet módos ításáľól

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefraľosi onkorményzat Képviselő.testĹilctc a hclyi
adókról szóló 1990. évi C. tcirvény 1. $ (1) bekezdésében es a 43. $ (3) bekezdésében kapott
fe|hata|mazása alapján, az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatźrozoÍÍ
feladatktirében eljáľva a ktjvetkezőket ľendeli el:

1. $ Maganszemély kommunális adójaról sző|ő 40l20l4.Cx. 13.) önkoľmźnyzatirendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3.$-a helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

,,3. $ Mentes a magiĺnszemély kommunális adója alól

,,a) u a magźnszemély fulajdonában álló építmény, amely utźn a tulajdonosnak, az
ingatlan-nyilvĺĺntartásba bejegyzett vagyoni értékú jog jogosítottjanak építményadó-
fizetési kötelezettsége keletkezik;''

b) az a magĺínszemély fulajdonában álló telek, amely után a tulajdonosnak, az ingatlan-
nyilvantaľtásba bejegyzett vagyoni éľtékű jog jogosítottjrĺnak telekadó-fizďési
kötelezettsége keletkezik;

c) az a magĺĺnszemély fulajdonában álló lakás, amelynek fulajdonosa (több fulajdonos
esetében legalább az egyik fulajdonos), ingatlan-nyilvantaľtásba bejegyzett vagyoni
éľtékű jog jogosítottja az év első napjan az onkoľmźnyzat illetékességi teriiletén
állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik, ha a lakást nem adják ľészben
vagy egészben béľbe;

d) a lakásbéľleti jog, ha annak jogosultja (több jogosult esetében legalább az egyik
jogosult) az év első napjan az onkoľmźnyzat illetékességi terĹiletén állandó lakosként
bej elentett lakóhellyel ľendelkezik;

e) az önkorményzattulajdonában lévő lakás bérlőj e az éintett adótaľgy utan.

2. s A Rendelet 7. $-a helyébe a ktĺvetkező rendelkezés Iép és ezzel egyidejűleg a 7. $
szźtInozása 8. $-ra, a 8. $ szánozása 9. $-ra módosul:

,,7. $ E ľendelet a|ka|mazásźtbana vagyoni éľtékű jog: akeze|oijog, a vagyonkezelői jog, a
haszonélvezet, a hasznźilat joga, a lakásbérlet.''

3. $ Ez a rendelet 2015. februĺĺr 20-aÍIléphatá|yba.

Budapest, 2015. februĺáľ'....

Danada-Rimán Edina
jegyzo

Dľ. Kocsis ľĺ.áLté
polgáľmester



INDoKoLÁs
Általános indokolás

Az <inkoľményzat adómegáIlapítási joga az |990. évi C. törvényben (a továbbiakban Htv.)
meghatźlrozott adóalanyokĺa és adótaľgyakľa terjed kJ. Az önkoľmányzat rendeletével jogosult
kommunális jellegű adók bevezetéséľe.

Részletes indokolás

1. $-hoz
A rendelet szabźůyozása értelmében egyértelmiĺsítésre kerül a rendelet mentesítési köre. A
Htv. szerinti vagyoni éľtékű jog jogosítottja is a tulajdonos fogalom körébe tartozik.

2. $-hoz
A vagyoni éľtélaíjog körébe tartozőjogokat tész|etezi.

3. $-hoz
Hatályba léptető ľendelkezéseket taľtalmaz.



Eredeti ľendelet

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuĺírosi
onkormrĺnyzatKépvíselő-testiĺletének

40 /20|4. (XI. 1 3.) önkormányzati rendelete

magánszemély kommunális adój áról

3.s Mentes a magźnszemély kommunális
adója alól
a) az a magźnszemé|y tulajdonában álló
építmény, amely utĺín a tulajdonosnak
építményadó-fizetési kötelezettsége
keletkezik:

Rendelet módosítás

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi
ÖnkoľmĺányzatKépviselő-testĹiletének

.. . lf01 5. (.. . ...) ĺlnkormányzati renďelete

magánszemély kommunális adójaró| sző|ő
40 l 20 | 4.(XI. 1 3 .) iinko rmźny zati rendelet

módosításaľól

l.s Magánszemély kommunális ađőjárő|
szóló 40|20I4.(XI. 13.) ĺinkoľmányzati
ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3.$ Mentes a magánszemély kommunális
adőjaa|ő|
a) u a magánszemély tulajdonában áLLIő

építmény, amely utźn a fulajdonosnak, az
ingatlan-nyilvántaľtásba bejegyzett
vagyoni éľtélnĺ jog jogosítottjának
építményadó-fizetési kĺitelezettsége
keletkezik;

b) u a magłĺnszemély tulajdonában źLIIő

telek, amely után a tulajdonosnak, az
ingatlan-nyilvlĺntartásba bejegyzett
vagyoni éľtékű jog jogosítottjanak
telekadó-fizetésĺ
keletkezik:

kötelezettsége

c) M a magánszemély tulajdonában źL||ő

lakás, amelynek fulajdonosa (több
tulajdonos esetében legalább az egyik
fulajdonos), iĺgatlan-nyilvantaľtásba
bejegyzett vagyoni éľtékű j og j o gosítottj a
az év első napjtn az onkoľmanyzat
illetékességi teľĹiletén állandó lakosként
bejelentett lakóhellyel renđelkezik, ha a
lakást nem adjĺík részben vagy egészben
bérbe;

d) a lakásbérleti jog, ha annak jogosultja
(tiibb jogosult esetében legalább az egyik
jogosult) az év első napjan az
onkoľmanyzat illetékességi terĹiletén
á||andő lakosként bejelentett lakóhellyel
rendelkezik;

e) az tinkormźnyzat tulajdonában lévő lakás
béľlője az érintett adőtárgy utźn.



7.s Az e rendeletben nem szabá|yozotí
kérdésekben a mindenkori hatalyos helyi
adókról szóló 1990. évi C. tĺlľvény, valamint
az ađőzás ľenđjéről szőIő f003. évi XCII.

renđelkezé se it kell a|kalmazni.

7.$ E rendelet a|ka\mazásában a vagyoni
éľtékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői
jog, a haszonélvezet, a hasznáIat joga és a
lakásbérlet.


