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:os Csilla

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

40/2021. (XII. 16.) onkormanyzati rendelete

az egyes adojogi targyu onkormanyzati rendeletek egyes rendelkezeseinek 
modositasarol es hatalyba nem lepeserdl

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a helyi adokrol szolo 1990. evi C. torveny 1. 
§ (1) bekezdeseben es 43. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) 
bekezdes h) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. § (1) Az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
epitmenyado rendelet) 6. §-a a kovetkezd (5) bekezdessel egesziil ki:

„(5) Az egyeb szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasat szolgalo epiilet, epiiletresz, 
valamint a maganszallashely szolgaltatasi tevekenyseg folytatasat szolgalo lakas vagy udiilo 
utan a szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasanak reszletes felteteleirol es a szallashely- 
iizemeltetesi engedely kiadasanak rendjerol szolo 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) 
bekezdeseben meghatarozott, szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasara vonatkozo 
bejelentes napjan, bejelentes hianyaban az szallashely-szolgaltatasra iranyulo tevekenyseg 
teny leges megkezdeset kbvetd ev elso napjan keletkezik az adokotelezettseg.”

(2 ) Az epitmenyado rendelet 7. § (3) bekezdeseben az ^az egyeb szdlldshely-szolgdltatdsr szovegresz 
helyebe az szdilldshely-szolgdltatdsi” szbveg lep.

2. § Nem lep hatalyba
a) az egyes helyi adokrol szolo onkormanyzati rendeletek modositasarol szolo 36/2021. (XI. 19.) 

onkonnanyzati rendelet 2. § (1) bekezdese es 3. §-a,
b) az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XL 13.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 56/2020. 

(XI. 19.) onkonnanyzati rendelet 3. §-a,
c) a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 39/2014. (XI.

13 .) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 57/2020. (XI. 19.) onkonnanyzati rendelet 2. §-a, 
d) a maganszemely kommunalis adojarol szolo 40/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet 

modositasarol szolo 58/2020. (XI. 19.) onkormanyzati rendelet 2. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdeteset kdveto napon lep hatalyba.
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INDOKOLAS

az 1. §-hoz

Az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XL 13.) onkormanyzati rendelet szallashely-szolgaltatasi 
tevekenysegre vonatkozo szabalyozasanak valtozasa a 6. § uj (5) bekezdeseben (a 
kereskedelemrol szolo 2005. evi CLXIV. torveny 2. § 39-40. pontja, valamint a 173/2003. (X. 
28.) Komi, rendelet 1. szamu melleklete alapjan) sziikseges.

a 2. §-hoz

A Kormany a minimalber es a garantdlt berminimum 2022. evi emelesevel osszefuggeshen 
sziikseges addintezkedesekrbl. valamint egyes mas intezkedesekrol szolo T/17668. szamu 
torvenyjavaslat 1. §-aban kezdemenyezte a helyi adok emelesenek moratoriumaval kapcsolatos 
ezen intezkedesek hatalyanak 2022. evben valo fenntartasat. E rendelkezes ertelmeben a helyi 
adokrol szolo 1990. evi C. torveny (Htv.) 2022. januar 1 -jei hatallyal egy uj, 51/P. §-sal egeszulne 
ki. Eszerint a 2022. evre az onkormanyzatok:
- a 2020. december 2-an fennallo adomertekeket nem emelhetik,
- a 2020. december 2-an meglevo adokedvezmenyeket, mentessegeket nem helyezhetik hatalyon 
kivul. hatalyukat nem szukithetik, tovabba
- a telepiilesi onkormanyzatok 2022. evre uj helyi adot, telepulesi adot nem vezethetnek be, nem 
alkalmazhatnak.

A Kormany 2021. november 25-en a koronavirus-vilagjarvany nemzetgazdasagot erinto hatasanak 
enyhitese erdekeben sziikseges helyi ado intezkedesekrol szolo 535/2020. (XII. I.) Korm. rendelet 
modositasarol szolo 641/2021. (XI. 25.) Korm rendelet szabalyozta a fenti adomoratorium szabaly 
2022-re valo meghosszabbitasat.

a 3. §-hoz

Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz.
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