
ffi 2
ł

ľ.

Budapest Józsefvárosi On kormá nyzat
Képviselő.testůilet e számára

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Előzmények

A. Magyaľoľszág helyi önkoľmanyzaÍairőI szóló 20I|. évi CL)o(xx. törvény (a

továbbiakban: Mötv.) 116.$-a a|apján az önkormĺínyzatok fejlesztési elképzeléseiket
gazdasźęi programban rőgzítik A helyi adókľól szóló 1990. évi C. tĺirvény (a
továbbiakban: Htv.) lehetőséget teľemt a települési ĺinkoľmányzat szátmfua a helyi
szuverén adőztatási jog gyakorlásźta, s ezze| egyutt a helyi adópolitika kialakításĺíra.

B. A Hw. biztosítja az önkormányzatoknak az adőmegá||apítźtsjogát. Ennek keľetében az
onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testÍilete hatźrozza meg a helyi adók méľtékét,
adómaximumát.

C. A Képviselő-testĺilet az építményadóról sző|ő 5512008. (XI.06.) ĺinkoľmányzati
ľendeletét 20|2. novembeľ 29.-én módosította. Az önkormányzati rendelet
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Előteľj esztő: F.,gry Attĺla alpolgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontja:20|3. novembeľ 20. . sz. napirend

Táľry: Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos diintések meghozata|ára

A napiľendet ryí|tlzźrt ülésen kell tĺáľgyalni, a @ elfogadásĺĺhoz
egyszeľrí/pqlqĘítg!! szav azattobbség szükséges.

EloxÉszÍľÓ sZERVEZETI EGYsÉG (ľÉv, szIcNi): PÉNzÜcyl ÜcyoszľÁly L--l:
I

KÉszÍľBľrr (ÜcvnĺrÉzotĺľve): PÁnls GyulÁNÉ \
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VárosgazdáIkodásĺ és Pénzíiryĺ BĺzoÚÉság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizottsá g v éIemény ezi
Határ ozatí j av as|at a bizottsźĘ szźł.nát a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
megfźrgya|ásźú.

ľ31i ľ' Ü V



felülvizsgálata során megá||apítźlsra keľült, hogy az adókötelezettség köre nem terjed ki
a lakás cé|jźra szo|gá|ő épületekĺe.

il. A beteľjesztés indoka

A. A jelen előterjesztés keľetében megfogalmazott adópolitikai irányelvek beterjesztésével
a Képviselő-testület eleget tesza a Htv.-ben kapoff fe|hata|mazásanak.

B. A HtV. 6. $ c) pontja a|apjan az önkoľmźnyzat joga, hogy ,,az adó mértékét a helyi
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási kÖvetelményeihez és az adóalanyok
tehervíselő kepességéhez igazodóan - oz e tÓrvényben meghatórozott felső hatĺźrolcra,
illetőleg a 16. $ a) pontjában, a 22. s a) pontjában, a 26. s-ában, a 33. s-ának a)
pontjóban meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre
vonatkozóan kôzzétettfoglasztói órszínvonal-vĺźltozással, 2006. évtől pedig a 2003. évre
és az adóiévet megelőző második évig eltelt évek fog,lasztói árszínvonal változásai
szorzatdval nÔvelt Ósszegére (a felső határ és a felső hątár növelt t)sszege eglütt:
adómaximum) fig,lelemmel - mególlapítsa,', Az Önkormźnyzatnem állapíthatjameg az
adó méľtékét az adőmaximum felętt. Dtintés szfüséges a jelenleg hatályos helyi adók
20|4.januáľ 1. napjától hatályos méľtékéről.

C. Az építményadóról szóló 5512008. (XI.06.) önkoľmányzati ľendelet nem tartalmazza
teljes körűen az adóktjteles ingatlanok kĺiľét, nem teľjed ki a lakás cé|jtra szolgáló
épiiletekre. A lakás cé|jara szolgźiő épületekkel szĺikséges kiegészíteni a helyi
adórendeletet és ezze| pérhllzamosan a mentességek körét is módosítani szükséges. A
hatályos önkoľmányzati rendelet bevezęto részében még a helyi ĺinkormiĺnyzatokľól
szőIő 1990. évi LXV. tö'rvényre hivatkozik, amely mźr hatáIyáÍ vesztette. Mindezek,
valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CX)o(. t<irvény és a jogszabályszerkesztésľől
sző|ő 6112009. (xil.14.) IRM rendelet előírásai a\apjánúj rendelet alkotása szfüséges.

ilL Tényáttásĺ adatok.IV. Diintés tartalmának részletes ismeľtetése

A. 20I3-2014. évi adópolitika irányelvei:
Az adópolitika az adóľendszeľrel kapcsolatos elvi döntések, gyakorlati eljárások, aZ
adórendszeľ és egyéb péruugyi ľendszerek összhangiát szabá|yoző elvek ĺisszességét foglalja
magába.
A helyi adópolitika irányelveinek meghatározásakor kiemelt cél, hogy a helyi ađőztatás, -
ťrgyelembe véve a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét -, biztos bevételi forrást
jelentsen az onkoľmźnyzatnak és gaľantálja a kiegyensúlyozott költségvetést. Az adópolitika
iľányelveit javasolom 20|3-2014. évľe elfogadni, amelyet az e|őteqesztés I. számű melléklete
tarta|maz. Az adőpolitikai irĺĺnyelveket, célokat, és ezek megvalósításĺínak eszkizeit, a
következőkben foglalom tissze :

Többlet bevételi foľľások folyamatos biztosítása, amelyet az ađők és ún. idegenbevételek (pl.
helyszíni bírságok) végrehajtási hatékonyságanak növelésével, az adőe|lenőľzések szźmźnak
megemeléséve|, a nem adőzők felkutatásával és visszamenőleges adóztatásáva| lehet eléľni,
mindezen eszktizökke| az ad'őzásÍ moľál ĺs növekszik.

A bevételi foľrások folyamatos biztosítás éľdekében minden évben, a kĺiltségvetési
koncepcióhoz kapcsolódva meg kell vizsgálni,

o adó-fajtrĺnként, az adőzői kör nagyságát, az adópolitika és a gazdasági pľogram
célkitiĺzéseit elősegítő kedvezmények és mentességek rendszerét, a vźrható bevételeket,
és az adőztatás miatt jelentkező esetleges negatív hatásokat,



. az ađőfajtźLkat ĺisszehasonlítva a bevezetendő, illetve fenntaľtandó adókat, az
adórendeletek módosításĺĺnak sztikségességét,

. az adóméľtéket, amelynek meghataľozásźnźt| különĺjs figyelmet kell fordítani a
fokozatosság elvére.

Kiemelt cél', 
^z 

tinkoľmányzat adóbevételekkel
megítélése az adőzőlk ktiľében, a biza|om növelése,
szźtmźra át|áthatő és számukľa is fontos területeken
ĺinkoľmánvzat.

.Ądóalanyok jogkövető magataľtásának eľősítése megvalósu|hat, az adőe||enorzések során
az adőzőkat énntó negatív hatások csökkentése az adőzők és adóhatóság közotti kapcsolat
erősítésével, az adőigazgatási eljaľással kapcsolatos mindennemű előzetes és folyamatos
tźljékoztatassal, kiemelten a bevallásokľa, az adőkedvezmények, adómentességek kérelmezésére
vonatkozóan.

Célként kell megfoga|mazni a helyi adőnatásban a ľugalmas' magas szakmaĺ színvonalú,
ügyfétbaľát ryoľs ůiryĺntézést, az egyeđi pľoblémfü minél gyorsabb és megfelelőbb kezelését
célzó ügyint ézést, kommunikációt.

B. Helyiadókmértékenekmódosítása:
A Htv. 6. $ c) pontja értelmében a hasznos alapteľület szeľint mfüödtetett építményadőra'
valamint telekadóľa vonatkozó törvényi felső mérték 2005. januĺír 01-től a KSH źlta|kozzétett
fogyasztői iáľszínvonal változással _ 2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző második évig
eltelt inflációs adatóval korrigálva _ valonzá|ható. A töľvényi felső méľték és a vaIonzáciő
együttesen hatérozzameg ezen adónemben az adőmaximumot. A Htv. 7. $ c) pontja a|apján az
ĺinkoľmĺĺnyzat adó-megźůIapitásijogát korlátozza az,hogy az źt\tala bevezetett adó méľtékeként
nem állapíthat meg többet azaďőmaximumnál.ń ,'

k: Ft/m2/év

Adóév

Epítményadó Telelradó

Ttirvényi
felső

adóméľték
Adómaximum

Képviselő-
tęstĹilet

á|ta|
kivetett

adó
méľtéke

Törvényi
fe1ső

adóméľték
Adómaximum

Képviselő-
testÍilet

áIta|
kivetett

adó
mértéke

2006. 900 1 006,10 900 200 223.6 200
2007. 900 r 042.60 900 200 231.6 200
2008. 900 1 082.60 I 080 200 f40"6 240
2009. 900 r 169-90 1 160 200 259,9 f50
2010. 900 r 241.20 I 160 200 275,8 250
20r1 I 110 1 580.80 I 580 200 287,4 287

20t2. I 110 I 6s8.30 I 580 200 301.5 287

20t3. 1 110 r 722.90 1 s80 200 313,2 287
20I4.évre
tervezett I II0 I 821,20 I 580 200 33l,,1 287

tłirténő gazdálkodásának pozitív
amelyet az adőbevételeknek, aďőzők
történő fe|hasznáIźtsával éľhet eI az

A KSH áIta| közzétett adatok a|apjan _ a fogyasztői
napjátőI az építnényadó maximuma |.821,2 Ft/m"
maximuma 33 1 ,1 FtlÍIť _ jelenleg 287 ,- Ft/m. - lesz.

arszínvonal vá|tozás -

- jelenleg 1.580,- Ft/
20J4. januaľ 1.

m,. a telekadó



Javaslom a Képviselő-testtiletnek, hogy 2014, januĺír l-jétől ne véitoztasson a hetyi adók
jelenlegi mértékén.

C. Épftményadóról szóIó onkormányzatirendelet:
A jelenleg hatályos építményadóľól szóló 5512008. (XI.06.) cinkormányzati rendelet nem
tarta|mazza az adőköteles építmények teljes körét, tartalmaz viszont olyan szabá|yokat,
amelyeket a Htv. is szabźiyoz,
Az elote1esztés 2. szźlmu mellékleteként beterjesztett rendelet-tervezet az alábbiakban
részIetęzett eltéľésekkel _ az 5512008. (XI.06.) önkormrínyzati ľendelethez képest - javaslom
elfogadni:

- a duplikálódás elkeľĺilése érdekében ne taľtalmazzonolyan szabályokat, amelyeket a Htv.
e1őír;

- az adóköteles kör bővüljĺin, mely alapján adókĺltelessé válik az onkoľmányzat
illetékességi teľĹiletén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljaľa szolgáló
épĺilet, épĹiletrész;

- adómentes legyen a Htv. 52. s 26. pontja szeľinti vźi|a|koző tulajdonát képező, üzleti célt
szolgáló éptilet, épületrész kivételével valamennyi, kizarőIag saját ott lakás céIjźra
szolgáló épiilet, épületrész, amelyet a tulajdonos' a vagyoni értékiĺ jog jogosultja, illetve
azoklak a Ptk. szerinti k<ĺzeli hozzátartozőjatényszerĹĺen bizonyíthatóan, életvitelszenĺen
otthonul haszná|;

A rendelet-tęrvezet éľtelmében bő\'iil az adóköte\ezett épületek köre, minden olyan épiilet,
épiletrész hasznos alapterülete adókötelessé válna, amelyet a tulajdonos' a vagyoni értékű jog
jogosultja, illetve azoknak a Ptk. szerinti kĺizeli hozzátartozója tényszenĺen bizonyíthatóan,
életvitelszeľííen nem otthonul hasznét|.

v. A dtintés célja, pénziigyi hatása

Az adópolitikai irányelvek meghatźlrozásáva| az onkoľmźnyzat helyi adóbevételei hosszú
távon biztosítottak.

Az építményadó rendelet elfogadásáva| az adókĺitelezettség bővül, ezért az adóbevételek
emelkedése váĺható.

Mind az adőpolitikai irĺányelvek, mind az építményadó ľendelet elfogadása esetén szĹikséges a
Polgármesteri Hivatal Adóügyi ttodája jelenlegi |étszźlmának minimum 2 fóve| töľténő
megemelése és a technikai feltételek koľszeľíisítése. Csak |étszźtmęmeléssel biztosítható a
hatékony adóbeszedés, feldeľítés és a hátľalékok cscikkentése valamint a megnövekedett
adóbevďlások feldolgozása. A létszámemelésľől még ebben az évben dĺĺntés szĹikséges. A2 fő
létszámemelés vĺĺĺható kĺiltsége éves szinten 8 millió Ft. A létszámbővítéssel elérhető
adóbevételi többlet feďezetetbiztosíthat a többletlétszĺĺm költségeire is.

vI. Jogszabályikłiľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testĹilet hatásköľe a Magyarország helyi ĺĺnkoľmlányzatairő| sző|ő 2O|1. évi
CDocilX. töľvény 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

A helyi adókĺól szőIő |990. évi tĺirvény 1. $ (l) bekezdése értelmében az <inkoľměnyzat
képviselő-testülete ľendelettel helyi adókat vezethetbe, a 6. $ c)-d) pontjában foglaltak szerint
megá||apítja a helyi adók méľtékét, mentességeket hatfuozhatmeg.

Kérem aTisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az a|ábbihatfuozatijavaslatot és az e|őteqesztés 2.
szźtmí mellékletében szeľeplő, az építményadóľól sző|ő rendelet tewezetet elfogadni
szíveskedjen.



Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úry diint' hogy

1. elfogadja az eIőteqesztés 1. szźtmű mellékletét képező Budapest Fővaľos Józsefuárosi
onkoľmrányz at f0I3 -2014. évi adópolitikáját.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|3. november 20.

2. nem módosítja a helyi adók - építményadó, telekadó - méľtékét.

Felelős: Polgáľmester
Hatáťrďő: 20|3. november 20.

A diintés végrehaj tá sát v égzől szerv ezeti egys ég : Pénziiryĺ Üryosztály

Budapest, 2013. november 11.

//ĺď
Vgry Attila

alpolgármester

Tĺirvényességi ellenőľzés :
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízálsából:

ť ťM", ŕ\ {
-Í{. rWĺ{zuĺwyaVř . VV"a l

dt.Mészélr Erika /a|jegyző 
ŻÜ.l5 ĺrilii ĺ l



az előteľjesztés 1. szómú melléklete

BUDAPEST FovÁRoS VIII. KERÜLET ĺozsľľvÁnosl oľxonľĺÁľyza.ľ

2013-2014. nVl
HELYI ADóPOLITIKÁJA

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi adőnatást úgy alakítjä H, - figyelembe véve a
lakosság és a vállalkozások teheľbíró képességét -, hogy biztos bevételi fonást jelentsen az
onkoľmĺĺnyzatnak és gaľantálja a kiegyensúlyozott költségvetést, amelynek mégvalósítása
érdekében, az a|ábbi iriĺnyelveket, célokat fo ga|mazza me g.

Tłibblet bevételi forľások folyamatos bĺztosítása, amelynek érdekében az ađők és ún.
idegenbevételek (pl. helyszíni bírságok) végrehajtási hatékonyságát növelni kell, az
adőe|Ienoruések sziĺmának megemelésével, a nem adőzők felkutatásával és visszamenőleges
aďőnatásáva|,mindezeneszkcizökke|azadőzálsĺmoľálnłivekszik

A bevételi foĺrasok folyamatos biztosítás érdekében minden évben, a kciltségvetési
koncepcióhoz kapcsolódva meg kell vizsgálni,

o adó-fajtanként, az adőzői köľ nagyságát, az adópolitika és a gazđasági program
célkitűzéseit elősegítő kedvezmények és mentességek ľendszerét, a várhatő bevételeket,
és azađőztatás miatt jelentkező esetleges negatív hatásokat,

. az adőfajtźkat ĺisszehasonlítva a bevezetendő, illetve fenntaľtandó adókat, az
adórendeletek módosításának sztikségességét,

. az adómértéket, amelynek meghatározásánźů kĹilönĺis figyelmet kell fordítani a
fokozatosság elvére.

Kiemelt cél, az tinkoľmányzat adóbevételekkel
megítélése az adőzók köľében, a biza|om növelése,
számźra átláthatő és szĺímukľa is fontos területeken
ĺinkoľmánvzat.

Adóalanyok jogktivető magataľtásának eľősítése megvalósu|hat, az adőe||enoruések során
az adőzőkat érintő negatív hatások csökkentése az adőzők és adóhatóság közĺitti kapcsolat
erősítéséve|' az adőigazgatási eljaľással kapcsolatos elozetęs és folyamatos tájékoztatással,
kiemelten a bevallásoka, az adókedvezmények, adómentességek kérelmezéséľe.
Célként kell megfoga|mazní a helyi adőztatźsban a ľugalmas' magas szakmai színvonalú,
üryfélbarát ryors üryintézést, az egyedi pľoblémak minél gyorsabb és megfelelőbb kezelését
cé|ző lJlgy intézést, kommunik áciőt.

ttirténő gazdálkodásának pozitiv
amelyet az adobevételeknek, adőzők
töľténő fe|haszná|ásával. érhet e| az



előterjesztés 2. saźmú melléklete

B udapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi onk ormány zat Képvĺselő-testületének

........12013. (..........) önkoľmányzatĺ ľendelete

az építményadĺóľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testiilete a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. $ (l) bekezdésében és a 43. $ (3) bekezdésében kapott felhata|mazása a|apjźn,
az A|aptorvény 32. cika (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kĺjvetkező-
ket ľendeli el:

1. s A Képviselő-testiilet illetékességi teľületén határozat|an időľe építményadót vezet be.

2. s (1) Adóköteles az önkormttnyzat il|etékességi terĺiletén lévő építmények közül a lakás és a nem
lakás céljára szolgáló épület, épü|etrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) Az adókötelezettség a helyi adókról szóló 1990. évi C. tĺĺľvény (a továbbiakban: Hw.) 11. $ (3)
bekezdésében foglaltakra terjed ki.

3. $ Az adó alanya a Htv. 12. $-ban meglatźrozott személy.

4. s (l) Mentes azépitményadó alól a Hfu. 13. $-ában foglaltakon felül:

a) az ővőhe|y (légópince), amelyet kizárőllag polgári védelmi cé|rahasználnak, abban sem gazda-
sági, sem eryéb más tevékenységet nem folýatnak,

b) a magźnszemélyek tulaj donában |évő, kizárőlag tömegsp ort cé|jára szo|gźůő építmények,
c) a Htv. 52. s 26. pontja szerinti vźi|a|koző tulajdonát képező, üzleti célt szo|gáió épület, épület-

ľész kivételével valamennyi,kizźrő|agsajźlt ott lakás cé|jźra szolgáló épiilet, épületrész, melyet
a tulajdonos, a vagyoni éľtékÍĺ jog jogosultją iĺletve azoknak a Ptk. szerinti közeli hozzźúaĺtoző-
ja tényszeruen bizonyíth atóan, élewitelszerĺĺen otthonul haszná|.

d) amagźnszemély a tulajdonát képező rendeltetésszerllen gépkocsi tźro|ásrahasznźl|t 75 m2 a|ap-
tertiletet meg nem haladó garźzs - ideéľtve a teremgarźnsban (egy he|yrajzi számon) lévő ma-
gánszemély gépkocsi beállóját (paľkolóhelyét) is-, kivéve, ha a magźnszemélynek a fulajdon-
ban lévő garźas báľmilyen módon töľténő hasznosítĺĺsából jövedelme szźrmazik.

e) a tźtrsashá.z vagy lakásszövetkezet a közös tulajdonában lévő építményét béľbeadással, vagy
egyéb módon nem hasznosítja, vagy abból nem jut bevételhez.

(2) E rende|et a|ka|mazétsában életvitelszerÍĺen lakásként hasznáút ingatlan: a tulajdonos olyan lakása,
ahol az életviteléhez sztikséges tevékenységeket (étkezés, fózés, mosás, családi é|et szervezése, köz-
üzemi szolgáltaüísok igénybevétele, elérhetőségi címkénti megielölése stb.) ľendszeresen' legjellem-
zőbben folytatja és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen az életýite|éhez szükségesen
haszĺtál.

5. $ Miĺemléképület felújításához kapcsolódó adómentességľe a Hfu. 13/A. $-a a|ka|mazandő.

6. s (1) Azépitményadó alapja azépítmény m'-ben szźtmítotthasznos alapteriilete.

(2) Azépítményadó mértéke 1.580,- FtJmf /év.

7. s ( l ) A fizetési könnyítésre , az adőmérséklésre, az adőe|engedésre az adőzźs rendjéľől sző|ő 2003 .

XCII. t<jrvény 133-|34. $-ai alkalmazandók.

(2) A kérelmet az ö,nkormálnyzati adóhatóság áitalközzetett formában és módon kell benyujtani.



8. s (l) Azépitményadóról szóló bevallást az adóköteles építményről adóév január l5-ig kell benyúj-
tani az <inkormányzati adóhatósághozaz adóhatóságźt|ta|közzétettfoľmában és módon.

(2) Az építményadót az önkoľmányzatiadóhatóság bevallás a|apjźnkivetéssel állapítja meg.

(3) Az építményadó alanya mentesül a beva|lás-benyújtási kötelezettség alól abban az esetben,ha az
adóalaný adóťlzetési kötelezettség nem terheli.

(3) Az építményadót minden évben felévenként két egyenlő részletben adóév máľcius 15-éig és szep-
tember l5-éig kell megfizetni. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlék keri'il felszámolásra. A
késedelmi pótlék mértéke minden napĹári nap után a felszámolás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 3 65-öd része.

(a) Ha a (3) bekezdés szerinti esedékesség időpontjáig az adőkivetés nem történt meg, az esedékes
adőtahatározat jogerőre emelkedéséto|számított 15 napon beltil kell megfizetni.

(5) Az adókötelezettséget éľintő változásokról, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az
eľre rendszeľesített formanyomtatványon kell éľtesíteni az önkoľmányzatiadóhatóságot.

9. $ (l) Az e rendeletben nem szabáiyozott kéľdésekben a helyi adókról sző|ó |99O. évi C. törvény-
ben, valamint az adőzás rendjéľől szóló 2003. évi XCII. töľvényben foglaltak az irányadók.

l0. s (1) Ez a rende|et a20|4. január l-jén |éphatá'|yba.

Q)Hatźiyźú veszti:
1. az építményadóľól sző|ő 5512008. (xI.06.) önkormányzati rendelet,
2. az épitményadóról sző|ő 55/2008. (xI.06.) önkormányzati rendelet módosítĺásról szóló

64/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelet,
3. az épitményadóról szóló 55/2008. (xI.06.) önkoľmányzati ľendelet módosít.ásról szóló

43/2009. (XII. 2l.) <inkoľmányzati rendelet,
4. az építményadóról szó|ő 55/2008. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet módosítĺísáró| és az

azt módosíto 47l20|0.(XI.l7.) önkormányzati rende|et hatĺályon kívül helyezéséľől szóló
50/2010. (xII. 01.) önkormányzati rendelet,

5. az építményadóról szőIő 55/2008. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet módosításáľól szóló
7 3 / 20 | l . (XII. 22.) őrt<ormálny zati rende let,

6. az építnényadóról szóló 55/2008. (XI.0ó.) önkoľmányzati rendelet módosíüásráról szóló
6 I / 20 IŻ.(XI. 29. ) önkoľm źny zati rendelet.

Budapest, 2013. november ...

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



INDoKoLÁs

Általános indokolás

Az épitményadóról szőlő 5512008. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet nem tartalmaztate|jes köriĺen az
adóköteles ingatlanok köľét, nem terjedt ki a lakás céIjára szolgáló épületekľe. A lakás cé|jźra szo|gá-
ló épületekkel sztikséges kiegészíteni a helyi adórendeletet és ezze| párhuzamosan a mentességek
körét is módosítani szükséges. A hatĺályos önkormányzati rendelet bevezető ľészében még a helyi
önkormányzatok'rő| szóló 1990. évi LXV. törvényre hivatkozit amely márhatźůyźft vesztette. Minde-
zek, valamint a jogalkotásról sző|ő 20|0. évi CXXX. törvény és a jogszabáůyszerkesztésről szóló
6|/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásai alapján ťlj rendelet alkotása szükséges.

Részletes indokolás

1. $-hoz
Az önkoľmányzat illetékességi teriiletén határozat|an időre építményadót vezet be.

2.$-hoz
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénnyel (továbbiakban Htv.) összhangban adóköteles az önkor-
mänyzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és anem lakás céljara szo|gá|ő épület,
épiiletrész (a továbbiakban egyiitĺ építmény).

3. $-hoz
Azadó a|anyźtta Htv.-ben foglaltak a|apjánhattrozza meg a rendelet.

4. $-hoz
Az adómentességek körét szabályozza. Az Önkormányzat a helyi adókľól szó|ó 1990. évi C. töľvény-
ben szabályozott adómentességeken felül további mentességeket biztosíthat. E paragľafus a törvény-
ben szabályozott mentességeken felüli adómentességeket hatáĺozza meg.

5. $-hoz
A mĺĺemléképület felújíĺásĺához kapcsolódó mentességeket a Hfu.-ben foglaltak a|apjátnhatározzameg
a rendelet.

6. $-hoz
Az épitményadó mértékét hatźtrozza meg.

7. $-hoz
Az adómérséklés, adóelengedés, ťrzetési könnyítésre az adőzás rendjéről szőló 2003. XCII. törvény
133 -I3 4 . $ -aiban foglaltakat kell alkalmazni.

8. $-hoz
Azépítményadóbevallásávalkapcsolatosszabályokattarta|maz,z'a.

9. $-hoz
A rendeletben nem szabáůyozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. tö'ľvényben, valamint
azadőzás rendjéľől szćićl2003. évi XCII. töľvényben foglaltak azirźnyadők.

10.$-hoz
A rendelet hatá|yba léptető rendelkezését, valamint hatá|yźftvesztő rendelkezéseket taľüalmaz.

Előzetes hatásvizsgá|at

A jogalkotĺásról szóló 2010. évi cxxx. töľvény 17. $-a a|apján Budapest Főváros VIII. kerület Jó-
zsefuáros onkormányzat Képviselő-testĺiletének az épitményadóról szóló rendelet módosításához
kapcsolódóan e|végzntt előzetes hatásvizsgźiat eredményéró| az alábbi tájékoztatást adom:



1. Tĺársadalmi hatás
A rendeletben foglaltak végrehajtásával a mentességi körök részletes meghatźrozása töľténhet
me9 az adőzői teheľviselés egyértelműsítésével, az adóhatós źą fokozott vizsgá|atame|lett.

2. Gazdasźęi, költségvetési hatás
A rendeletben foglaltak végrehajüásával a növekedés várható az építményadó bevételekben.

3. Környezefuédelmi hatás
A rendeletben foglaltaknak környezetvéde|mi hatása nincs.

4. Egészségügyi hatás
A rendeletben foglaltaknak egészségiigyi haĺása nincs.

5. Adminisztratív terheket növelő haüás
A rendeletben foglaltak végrehajtĺásával adminisztratív terhek jelentkeznek.

6. A rendelet a|kalmazźsáthoz és végľehajtásához sztikséges a személyi, tárgyi feltételek bővíte-
ni, melynek éves várható költsége 10.000 e Ft.

Budapest, 2013. november 11.


