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Városeazdálkodási és PénziigYi Bizottsáe véleménvezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hattlr o zatí j av as|at a bizottság' szźlmtLÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviseĺő-testtiletnek az e|őterjesztés meg-
tárwa|źsái.

TĺsztelŕKépvis eIő-testĺilet !

A helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l0. $ (1) bekezdés d) pontja a|apjźn a kép.
viselő-testtilet hatásköréből nem ruhźľzható át a helyi adő megáil|apítása.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miĺk<jdési Szabályairól szóló |9l2009.N.06) önkor-
mányzati ľendelet a.$ a) és d) pontja a|apján a Képviselő-testiilet hatáskoľéből nem ruházhatő át a
rendeletalkotás, illetőleg a helyi adő megá||apitása.

Az önkormányzatok egyre nagyobb fonáshiánnyal kĹizdenek, nem kivétel ez a|ő| Józsefuáros sem,

mely a központi kdltségvetésből csökkenő mértékű állami támogatásban ľészesül. Szükség van minda-
zon források felkutatására és hasznźiatźlra, amely az önkormányzatnak rendelkezésére á'||. Ezen foná.
sok része a helyi adók működtetése.

A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) biztosítja a helyi önkormányzatok számźra az
adómegállapitás jogźłt. Józsefváľos Képviselő-testiilete építményadó alapľendeletét 1993. év soľán
vezettebe. Az építményadó rendeletben nem szabályozott kéľdésekben a magasabb szintíĺ jog-
szabáIyok (a Hn., valamint az adózás rendjéről szóIó 2003. évi XCil. töľvény (Art) ) az irányadók'
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Jetenleg hatályos tinkoľmányzati rendeletünk szeľint az épitményadó alapja az építmény m'-ben
számított hasznos alapteľülete.

Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy ĐZ adó méľtékét a helyi
sajátosságo|<hoz' az iinkoľmányzat gzzdá|kodási ktivetelményeihez és az adőa|anyok teheľviselő
képességéh ez igazodőan megál lapítsa.

A Htv. hatályos ľendelkezésének 6.$ c) pontja éľtelmében a hasznos alapterület szerint
mĺĺködtetett építményadóľa vonatkozó törvényi felső méľték 2005. január 01-től a KSH által
kozzéteÍ1 fogyasztói áľszínvonal változássa| _ 2003. évtőĺ kezdődően az adóévet megelőző mósodik
évig eltelt inflációs adatával korrigálva _ valorizáIható. A törvényi felső mérték és a valoľizácĺó
egyiittesen határ oztálk meg az adómaxim umot.

Az önkormányzatoktovábbra is az építmény m'-ben számított hasznos alaptertilete vagy az építmény
konigált forgalmi értéke a|apjźtn határozhatjźlk meg az adó a|apjźt. A törvényi felső mérték nem
vá|tozoÍt. Az építmény m.-ben számitoÍt hasznos alapterĹilete után l l00 Ft/m,.

Az építményadó méľtékét 2011. januáľ 01-jétől a Képvisető-testůilet 1.160,- Ftlmf lévről. 1.580,-
Ftlm'lévre emelte.

Az adĺíjogszzbáůyok - a jogbiztonsdg és céIszeľűségi szempontok kiszdmíthatósága miatt - nem
váitoztathatók egyik évrő| a másikľa. Annak érdekében, hogy egy adó jól funkcionáljon, bizonyos
időre van szĹikség.

A keľĺiletben adózók fizetési moľá|ja ugyan 2011. évben jelentősen javult' de mindame|lett az
építményadó mértéke fővárosi szinten az egyik legmagasabb, hasonló adómétékek találhatók pl. a
XI. és a XII. keľi.iletben. A köľnyező keľületekben az adő mértéke jelenleg jelentősen alacsonyabb
(IX. _ I240'- Ft/nm/év ; VII. _ I160,- Ft/nm/év)
Mindezek alapján, továbbá a keľĺileti helyi sajátosságok és az adólzők adóÍizető- és teheľviselő
képességéľe Íigyelemmel az önkoľmányzati adóhatóság nem javaso|ja az építményadó mértéké-
nek20|2.január 1. napjától töľténő emelését.

Így jelen előteľjesztésemben az építményadó méľtékének emeléséľe nem teszek javaslatot.

A Magyar Közlöny |40. szttmában - 2071. november f9-én - megjelent aZ egyes adótöľvények és az-
zal összefüggő egyéb módosításáról szóló fDII. évi CLVI. törvény, amely tarta|mazz a Htv. módosĹ
tásait is. A Htv. módosítása miatt szükségessé vált önkoľmátnyzati rendelettink módosítása, illetve
pontosítása és a Htv-ben foglaltakkal való összhangbahozása.

A HtV. 3. $-a rendelkezik azo|<rő| a szervezetekről, amelyek nem tartoznak a helyi ađőkhatá'|ya a|á,

továbbá azokról a szęrvezetekről, melyeket ún. feltételes helyi adómentesség illet meg. A feltételes
helyi adómentesség valamennyi helyi adóra vonatkozó személyi mentességet jelent abban az esetben,
ha az adott szervezetnek fuI. tórsadalmi szervezet, alapínány, köztestület, közszolgóltató szervezet) az
adóévet mege|ozó évi jövedelme uťán nem keletkezett tźtrsasági adóťlzetési kötęlezettsége. A Htv.
módosítása a feltételes mentesség hatá|yźt leszĹĺkíti az épitményadóban azo|<ra az ingat|anokra, ame-
lyek csak éskizáró|agazadoĹ1prefeľált Qellemzőennon-profit) szervezeta|apitő okirata, a|apszabá|ya
szerinti alaptevékenység kifejtésére szolgálnak. Igy a módosítások következtében nem jár törvényi
mentesség például az a|apítvány,közszo|gá|tatő szervezet (pI. MłV, VoIán társasóg) bérbe adott épü-
lete utĺán.

A Htv. ręndelkezései szerint a vállalkozó üzleti célt szo|gźůő épülete, éptiletrésze utáni építményadó
megá||apitźtsa során nem alkalmazhatő a Htv 6. $ d) pontja. Ennek a|apjźtn a Htv-ben meghatźtrozott
mentességek, kedvezmények további mentességekkel, kedvezményekkel nem bővíthetők. Válĺalkozó:
gazdasági tevékenységet saját nevében és kockazatára haszonszerzés céljából' üzletszerűen végző
egłéni váIlalkozó, jogi szeméIy, eg1léni cég, egłéb szervezet.
A Hfu. módosításait tarta|mazó töľvény az ónkormttĺyzati adőnatási lehetőségek bővítése érdekében
több építményadó mentesség megszíĺnését irányozza elő' de természetesen, az önkormányzatok ma-



gánszemélyek esetében továbbra is fenntarthatják a mentességeket, illetve bővíthetik is a mentességek
körét.
A HtV. módosítása a helyi ađőkhatá|ya alól kiemeli a költségvetési szeľvet és egyhźaat, így a tulajdo-
nában lévő építmény mentessége a törvény szĺivegéből törlésre került. A torvényi mentességek köre
szűkül továbbá a szociális, egészségtigyi' gyeľmekvédelmi, illetőleg nevelési-oktatási intézmények
cé|jára szolgáló helyiségek mentessége tekintetében is. Az állami-onkormányzati fenntartású intézmé-
nyeket magába foglaló épületek után jelenleg és a jövőben Sem kell adót ťlzetni.

A Htv. módosítása hatályon kívül helyezi az épitményadó alkalmazásábarl az épitrnény ľendeltetéssze-
ľű használatához szükséges - épületnek minősĺilő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épü-
letnek nem minősülő építmény esetén az óltala lefedett foldrészlettel eglező nagłsógú - ftjldrészlet
adókotelezettségét, mely egýttal a telekadő a|ka|mazásában korábban törvényi mentes volt' A Hw.
módosítása az újľakodifikálást követően mentesíti a telekadó alól az épiilet, épületľész hasznos alapte-
rületével egyező nagyságú telekĺészt. Hatályos rendelettink is tarta,|maz'za a fentiek szerinti megfogal-
mazást, ezze| osszhangban a rendeletünk szövegében rögzítettek hatályon kívtil helyezése is szüksé-
ges.

Javaslom ľendeletůinkben a kizáľólag tiimegspoľt céljára szo|gá|ő építmények mentesítése lehe-
tőségének fenntartását, az e|őző évekhez hasonlĺóan azza| a küliinbséggel, hogy ezen rendeleti
mentességgel a Haľ. ľendelkezései alapján kizárőlag magánszemé|y adőzők élhetnek onkor-
mányzatunk kiemelt egyik feladatának tekinti az iskolai spoľbrevelés és a tömegsport tĺímogatását és

paľbreľ abban is, hogy a kerületünkben minél ttibb i{úsági és tömegsportrendezvény kerüljön megren-
dezésre. Szinte kivétel nélkül minden hazai spoľtszakosńá|yről elmondható, hogy infrastrukturális
nehézségekkel küzd. A spoľtlétesítmények alacsony szźlma és kapacitása miatt az edzési lehetőségek
korlátozottak vagy nagyon nehezen biztosíthatóak. Az önkormányzat pénzze|, vagy kedvezményes,
esetleg térítésmentes létesítményhaszná|aĺtal nýjthat t.ámogatást.

Az önkoľmányzat jelentős támogatást nyújt a diákspoľt és a tömegsport felé azza|,hogy aki,zárő-
lag tömegspoľt céljára haszná|t _ magánszemély adózók tulajdonában lévő _ építményét mente-
síti az építményadó megfizetése alól.

A vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze a|ka|mazźsźlban a Htv.ben meghatározott men-
tességek, kedvezmények további mentességekkel, kedvezményekkel nem bővíthetók, ezért ľendele-
tünk 10. $ (1)-(6) bekezdéseiben foglalt adókedvezmény hatályon kívül helyezése indokolt.

A jelenleg hatályos rendeletiinkben a magánszemélyek tulajdonát képező garázs utźni adőťlzetési köte-
lezettségének pontosítása, egyéľtelmiĺsítése szükséges. A magtnszemélyek részére eddigiek soľán
rendeletünkben biztosított, f5 m,-ig terjedő mentesség csökkentését javasolom az a|źlbbiak szerint:

,,Amennyiben a magánszemély a tulajdonát képező gartzst ľendeltetésszeruen gépkocsi tárolásra
hasznźija, egy garázs után 15 m,-ig az adót nem kell megfizetnie, ideér|ve a teremgarázsban (egł hely-
rajzi számon) |évo magánszemély gépkocsi beállóját (parkolóhelyét) is.,,

A hosszú évek soľán szerzett tapaszta|atok, valamint a fentiekben felvetett adőztatási helyzet
alapján javaslatot teszek viszont a magánszemélyek adókedvezményeinek bővítéséľe. Jelenleg
hatályos ľendelettink 10.$ (7) bekezdése kimondja, hogy ha a pincehelyiségben bevéte|szerző tevé-
kenységet, vagĺ raktározást nem folytatnak, akkor e helyiség uÍźtn a 8.$-ban meghatźrozott alapadó
50%-źLt kell csak megfizetni. Ezen adókedvezmény igénybevételére nem sokan jogosultak, tekintettel
aľľa, hogy egyrészt nem elegendő az adóző által benýjtott nyilatkozat a kedvezmény megadásához,
másrészt tovább szíĺkíti az adőzők kedvezmény igénybevételi lehetőségét az, hogy az ingatlan-
nyl|vźntartźlsban nem pincehelyiségként kerültekbejegsĺzésre a pinceszinten lévő, kerĹilettinkben jelen-
tős kihaszntůat|anstrygal, illetve továbbéľtékesítési problémával küszködő adózőink pinceszinti nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségei.
Jelenleg a mentességet igénybevételének bejelentését követően adóhatóságunk minden esetben hely-
szini e||enőrzéssel bizonyosodik meg aľról, hogy a jogosultság igénybevétele megalapozott.ę.
Mivel a kedvezmény szigorú követelményeinek a jogosultságot igénylő magánszemély adózók kis %-
a felel meg, így javasoljuk a kedvezméný kiterjeszteni a pincesziĺten elhelyezkedő nem |akás cé|jára
szo|gźiő és az ingat|an-nyilvántartásban nem lakásként bejegyzett helyiségekľe is.



A kerĺileti ingatlanok egy része ľossz állapotban van. Az épületek építésekor nem látták e| az ingat|a-
nokat olyan vízzźrő réteggel, mely meggátolta volna az épi'iletek felvizesedését. Ma már ezen problé-
ma megoldására rengeteg megoldás van, de nem biztos, hogy minden ház esetében megoldható a kivĹ
telezése, illetve a kivitelezés olyan költséget ľóna a tulajdonosokra, melynek megfizetését nem tudnák
vállalni.
Az adókedvezmény jogosultságának kivizsgálásakor megtaľtott helyszíni szemlék sotán az adóhatósá-
gunk megbizonyosodik arról, hogy ezek a pinceszinten elhelyezkedő, de az ingatlan-nyilvántaľtásban
nem pincehelységként bejegyzett nem lakás cé|jára szo|gtiő helyiségek (mĺĺteľem, műhely, raktár,
stb.) magas szźza|éka még az emberi ott tartózkodásra sem alkalmas. A magas méľtékű felvizesedés
miatt a falakľól a vakolat lemállott' és a helyiségek állapotának javítása egyszeru kijavítasokkal nem
Iehetséges.
Ezen ingatlanok esetében bevezetendő adókedvezmény ősztönző hatással lehetne, hiszen az adő-
zó a kedvezmény biztosításából fennmaľadó iisszeget az ingat|an felújítására foľdíthatná, és a
felújítás elvégzése^utánt$raa teljes méľtékű építményadőtťlzetné meg <inkormźnyzatunkĺészére.
PéIda: Egł 30 m"-es nem lakás céljára szolgáló helyiség éves építményadója jelenleg 47.400'- Ft,
melybőI adózó az új javaslat szerint köteles lenne 23.700,- Ft adót megftzetni, afennmaradó 23.700,-
F t ad ót p e di g a he ly i s é g fe lúj ít ĺźs ar a for dít hatna.
Az adotĺnem lakás célú helyiség felújítása azonban téttsashźz;i tulajdonosi hozzájáru|tshoz kötött'
amely szintén azt jelentené, hogy csekély számű adőző vehetné igénybe az em|ített adókedvezméný,
ezért nem javasolom a fenti adókedvezmény felújítdsi feltételhez kłitését'

Mindezek a|apján kérem az a|ábbi onkoľmányzati ľendelet elfogadását.

Budapest 2011. december 5.

alpolgáľmester

TÓrvényességi el,

/
Dr.

a jegyzőthe| ^ź
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi OnkoľmányzatKépviselő-testületének

.....1201|. (... . ..) önkoľmányzati rendelete

zz építményadóľól sző|ő 55/2008. (xI.06.) iinkoľmányzati ľendelet módosítĺásáľól

Budapest Főváros VIII. kerti|et Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló
l990. évi C. törvény 1. $ a) pontjában kapott fe|hata|mazása|apján, azAlkotmány 44lA. $ (1) bekęz-
dés d) pontjában meghattlrozott feladatkorében eljárva a következőket rendeli el:

Az építményadóró| szn|ő 5512008. Qfl.06.) önkormanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $
(1) bekezdés c) ponfa helyébe a következo rendelkezes Iép:

,,c) ajogi személyiség nélkül miĺködő gazdasági társaságokra, egyéb szervezetek're,,,

A Rendelet 4. $ (l) - (2) bekezdése helyébe a következó ręndelkezes lép:

,,(i) Adómentes az építményadó alól - a 3.$-ban foglaltak figyelembevételével _ attrsa-
dalmi szervezet, az a|apíťvttny, akozszo|gá|tatő szervezet, a kciztestti|et, az onkéntes k<jl-

csönĺis biĺosító pénzttr, a magánnyugdijpénztttr abban az adőévben' amelyet mege|óző
adóévben folýatott vállalkozási tevékenységébó| származó jövedelme (nyeresége) után
sem bel-, sem ki'ilťoldon adőťlzetési kcitelezettsége nem keletkezett'

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség _ az ott felsorolt adóalanyok szttmára _ csak az
alapÍto okiľatban, a|apszabá|yban meghatározoĺlalaptevékenység kifejtésére szolgáló épü-
let után jár. A feltételek meglétéről az adőa|any íľásban köteles nyilatkozni az adőhatő-
ságnak.''

A Rendelet 5. s (1) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezes lę:

,'(1) Mentes azadő a|ó|:
a) a szükséglakás, 

,:'

b) azővőhe|y (légópince),
c) az ingat|an-nyllvántartási állapot szeľint á||attartŕsra vagy növénýermesztésre szo|gá-

ló éptilet vagy az állattaľtáshoz, novénýeľmesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. is-
tálló, üvegház, térménýáto|ő magfźtr, mutrágyatároló) feltéve, hogy az éptiletet az
adőa|any rendeltetésszeruen á||aÍtartźsi, növénýermesztési tevékenységhez kapcsoló-
dóan hasmálja.

d) a magánszemélyek tulajdonában lévő, kizátrő|ag t<imegspoľt cé|jára szo|gá|ő építmé-
nyek."

A Rendelet 5. $ (3) bekezdése helyébe a következo rendelkezes lę:

,,(3) Amennyiben a magánszemély a tulajdonátképező garźzst rendeltetésszęríien gépko-
csi tárolásra haszná|ja, egy garźtzs után 15 m.-ig az adót nem kell megfizetnie, ideéľtve a
teremgartnsban (eg1ł helyrajzi szómon) |évó magánszemély gépkocsi beti|őjźtt (parkoló-
helyét) is.,,

1.$

2.$

3.$

4.$



A Rendelet 10. $ (7) - (8) bekezdése helyébe a következo rendelkezes lép:

,,(7) Ha a magtnszemély tulajdonában lévő, ingatlan-nyi|vántartźtsban pincehelyiségként
bejegyzett, valamint a pinceszinten lévő nem lakás céljára szolgáló és az ingat|an-
ny1|vántartásban nem lakásként bejegyzett helyiségben bęvéte|szerző tevékenységet,vagy
raktározást nem folytatnak, akkor e helyiség után a 8.s (3) bekezdésében meghatározott
alapadó 50%-t!t kell csak megfizetni.

(8) Amennyiben a magánszemély adóalany az (I) bekezdésben foglalt ađókedvezményt
igénybe kivźlnjavenni, a jogosultság fennállását kĺjvető adóév januaľ 15-ig büntetőjogi fe-
lelőssége tudatában nyilatkoznia kell arľól, hogy a helyiségben sem bevételszetző tevé-
kenységet, sem raktározástnem folýatnak. Az adókedvezmény utólagos igénybevételére
nincs lehetőség.''

Ez a rendelęt 2011. december f2. napján lép hatlályba, ľendelkezéseit f0ĺ2. januar 01.
napjátóI kel| alkalmazni.

Hatźt|yátvesŻĺl a Rendelet 2. $ (2) bekezdésą a 10. $ (1) _ (6) bekezdése.

Budapest, 201 1. december ....

s.$

ó'$

7.$

Dr. Mészár Erika
a jegyzot helyettesítő a|jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgármester



eľeđeti rendelet
vonatkozó része

2.S
(2) Az építményadó a|ka|mazásttban az épit-
ményhez tartozLk az építmény rendeltetésszenĺ
hasznźúatához szükséges _ aZ épületnek minősülő
építmény esetén annak hasznos alapterĹiletével,
építménynek nem minősülő építmény esetén az
általa lefedett füldrész|ette| egĺező nagyságu -
ftjldrészlet.

3.$

(1) E ľendelet a|kalmaztsábarl adőa|anynak
minősül és a rendelet kiteťed:

c) a jogi személyiség nélkül mfü<iđő
gazdasági társ as ágokľa,

4.S
Feltételes alanyi adómentesség

(1) Mentes az építményaďő megťlzetése alól:
a) tarsadalmi szerv ezet,
b) egyhóz,
c) a kozaĺapínány, a|apit:lźny,
d) kĺizszol g źL|tatő szerv ezet'
e) kĺiztestiilet,
f) kt;zhas znú tár s as ágok,
g) az <inkéntęs kölcsĺjnös bizosítő pénz-
tár,
h) a magĺínnyu gdíj-pénzttn,
í) a kaltségvetési szerv, és a koltségvetési
szervnek nem minősülő nevelési, oktatási
intézmény

abban az évben, amelyet mege|óző adő-
évben folytatott v źila|kozźsi tevékenysé-
géből szfumaző jövedelme (nyeresége)
utáĺ tár s as ági adőfizetési kötelezettsége,
illetve knltségvetési szerv esetében ered-
ménye után a lrizponti költségvetésbe be-

fizetési kÔtelezettsége nem keletkezett.

(2) 
^ 

feltételęs adómentesség igénybevétel-
ének jogalapj árő| az ađőalarry írásban kĺiteles
nyi l atko zni az adőhatőságnak.

módosítás

Hatźůyźú veszti a Rendelet 2.s Q) bekezdése.

A Rendelet 3.$ (1) bekezdés c) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
c) a jogi személyiség nélkül miĺködő gazdasági
táľsaságokľa, eryéb szerv ezetehe,

A Rendelet 4.$ (1)-(2) bekezdése helyébe a kö-
v etkező rendelkezés lép :

,,(1) Adómentes az építményadó alól _ a 3.$-ban
foglaltak figyelembevételével a társadalmi
szervezet,aza|apítvány,akozszo|gáltatószerve-
zet, aköztestü|et, az önkéntes kölcs<inös biĺosító
pénztár, a magánnyugdijpénztźt abban az adőév-
ben, amelyet mege|őző adóévben folytatott vál-
lalkozási tevékenységébő| szźrmazó jövedelme
(nyeresége) után sem bel-, sem kiilťoldön adófi-
zetési kötele zettsége nem keletkezett'

(f) Az (1) bekezdés szerinti mentesség - az oI1

felsorolt adóalanyok sztlmtra _ csak az a|apítő
okiratban, a|ap szab źiyban me ghatár o zott a|apte-
vékenység kifejtésére szolgáló épület után jár. A
feltételek meglétéről az adőa|any írasban köteles
nyilatkozni az adóhatós tlgnak.,,



A Rendelet 5. $ (1) bekezdése helyébe a kö-
v etkező ľendelkezés lép :

,,(1) Mentes az adő aIő|:

a) a szĹikséglakás
b) az ővőhely (légópince)
c) az íngat|an.nyilvántartási állapot sze-

rint állattartásľa vagy nĺĺvénýeľmesz-
tésre szolgáló épület vagy az á||attar-
tásho z, növénýerm esńéshez kap c so -
lódó taĺoló épület (pl. istálló, üveg-
hźn, terménýároIő magfár, míltrágy a-
táľoló) feltéve' hogy az épuletet az
ađóalany rendeltetésszeľĺĺen źilattar-
tási, növénytermesztési tevékenység-
hez kapcsolódóan haszná|j a.

d) a magánszemélyek tulajdonában lévő,
kĺzfu ő|ag töme gsport céIjtlra szo|gtúő
építmények.''

A Rendelet 5.$ (3) bekezdése helyébe a kovetke-
ző rendelkezésl'ép:.

,,(3) Amennyiben a magánszemély a tulajdonát
képező garázst ľendeltetésszeruen gépkocsi taro-
lásra használj a, egy garźns után 15 m"-ig az ađőt
nem kell megfizetnie, ideéľ|ve a teremgarĺĺzsban
(egl helyrajzi szómon) lévő magánszemély gép-
kocsi beállój źt (parkolóhelyét) is.,,

A Rendelet 10.$ (7)-(8) bekezdése helyébe
következő ľendelkezés lép:

,,(7) Ha a magánszeméIy tulajdonában ,lévő,
ingatlan-nyilvántaľtásban pincehelyiségként

valamint a Dinceszinten lévő nem

s.s
Táľgyi adĺómentesség

(1)
Mentes azaďő aIő|:

a) szükséglakás
b) szociális, egészségiigyi, gyermekvé-

delmi, nevelési-okt atási intézmények
céIj fu a szol gá1ó helyiség,
költségvetési szerv, valamint az egy-
hźn tu|ajďonában áIIő építmény,
a lakás és üdülő éptilethez tartoző I<l-

egészíto helyiségek,
azővőhe|y (légópince)
az ingatlart-nyilvántaľtasi állapot sze-
rint állattaľtásľa vagy növénýeľmesz-
tésre szolgáló épĺilet vaw aZ á||attar-
táshoz, növénýeľmesztéshez kapcso-
lódó taĺoló épület (pl. istálló, üveg-
ház, terménýĺáľoló magt źn, mutr ágy a-
taľoló) feltéve, hogy az épületet az
adóalany rendeltetésszerűen áI|attar-
tási, növénýermesztési tevékenység-
hez kapcsolódóan hasznáIja.
klzáĺ őLag töme gspoľt célj áĺ a szo|gáIő
építmények.

(3) Amennyiben a magáĺszemély a tulajdo-
nź:n képezó gaúlzst rendeltetésszeľűen gépko-
csi tiíroIásra hasznáIja, egy garázs utáĺ 25
,,?-'e az adőt nem kell megfizetnie, ideéľtve
a teremgarázsban lévő gépkocsi beállót, a
gépkocsi tĺírolókhoz tartoző k<izlekedő uta-
kat, ľámpákat, továbbá a teremgaľazsokban
létesített egyéb helyiségeket, tárolókat.

10.$
Adókedvezmények

(7) Ha pincehelyiségben bevételszeľzó tevé-
kenységet, vagy raktározást nęm folyatnak,
akkor e helyiség lutźn a 7. $-ban meghataro-

c)

d)

e)

Đ

s)



zott a|apađő 50%-át kell csak megfizetni

(8) Amennyiben az adóalany igénybe kívánja
venni a 10. $ (7) bekezdésében foglalt kedvez-
méný, a jogosultság fennállását követő adóév
január 15-ig büntetőjogi felelőssége tudatában
nyilatkoznia kell aľľól, hogy a helyiségben sem
bcvótclszcľzo tcvókcnysógct, scm raktrírozást
nem folytatnak. Az adókedvezmény utólagos
igénybevételére nincs lehetőség.

10.$

Adókedvezmények

(1) Ha az aďőalaĺly az adőkötelezett épít-
ményben köľnyezetvédelmi beruhazást hajt
végre, akkor a bervházás számlával igazolt
nettó ellenéľtékének 5 O%o-a a benlhźnás befe-
jezésének évében levonható az adott évben
esedékessé váló helyi adóból. A környezet-
védelmi javulást szakhatóság á|taI kell iga-
zoltatru.

(2) Az építmény áIlagának varosképi javítźsa
esetén (külső tatarozás) az á|Iag javulására
fordított száĺĺlźwa| igazo|t nettó ellęnérték
50%o-a a bervházás befejezésének évében
levonható az adott évben esedékessé váló
helyi adóból.

(3) A l0.$ (1) és (2) bekezđésekben megha-
táxozott beľuhazás megkezdése előtt tájékoz-
tatni kell az ĺinkoľmźnyzati adóhatóságot a
benlhźaás jellegéľől váĺhatő költségeiľől
kezdęti és befejező évéľől. Az önkormźnyzati
adóhatóság előzetesen (a munkálatok meg-
kezdése előtt) dönt az adókedvezsnény jogo-
sultságríĺól.

(4) A benlhźuás megvalósulását hitelt ér-
demlő módon (számla, szakhatóság véle-
mény) sztikséges igazo|ni az ĺjnkoľmźnyzatí
adóhatóságnál.

(5) A l0.$ (1) és (2) bekezdésekben foglalt
adókedvezmény csak annak az aďőaIarryĺak
engedé|yezhető, aki az ađőkędvezmény fuźnti
kérelem beadását mese|őző 3 évben az épít-

lakás cé|jáłra szolgáló és az ingatlan-
nyilvántartásban nem lakásként bejegyzett
helyiségben bevéte|szerző tevékenységet, vagy
raktźtrozást nem folýatnak, akkor e helyiség után
a 8.$ (3) bekezdésében meghatározoÍt a|apadő
50%-át kell csak megfizetni.

(8) Amennyiben a magánszemé|y adőa|any az(1)
bekezdésben foglalt adókedvezméný igénybe
kívánja venni, a jogosultság fennállását követő
adóév január 15-ig büntetőjogi felelőssége tuda-
tában nyilatkoznia kell arról, hogy a helyiségben
sem bevéte|szerző tevékenységet, sem raktáro-
zást nem folytatnak. Az adókedvezmény utólagos
igénybevételére nincs lehetőség.''

HattĺIyźú veszti a Rendelet 10. $ (1)-(6) be-
kezdése.

9



mény aďőzźlsi kötelezettségének hiánytalanul
eleget tett, a bevallást időben benýjtotta, az
adófizetési kötelezettségét pontosan és idő-
ben tejesítette.

(6) Az ađőkeđvezmény Iejártft követő máso-
dik év január l-jétől nffitható be leghama-
rabb újabb a 10.$ (3) bekezdésében meghatá-
tozott folvamodvánv.
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