
BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  

29/2000.(XI.21.) Kt sz., 26/1999.(XII. 14.) Kt sz., 36/1998.(XII. 15.) Kt sz., 40/1997.(XII. 16.) 
Kt sz., 6/1997.(111.25) Kt sz. 6s 43/1996.(X.8.) Kt 

sziimu rendelettel modositott 

29/1995.(XI.21.) Kt szamu rendelete 

(EGYSEGES SZERKEZETBE FOGLALT SZOVEG) 



Budapest-Csepel Onkormanyzata 

epitmenyadorol szolo 
29/2000.(X1.21.) Kt sz., 
2611 999.(X11.14.) Kt sz., 
36/1998.(X11.15.) Kt sz., 
4011 997.(X11.16.) Kt sz., 

611 997.(111.25.) Kt sz. es a 
4311996. (X. 8.) Kt sza~nu rendelettel modositott 

29/1995. (X1.21.) Kt szamu rendelete 

(Egyseg es szerkezetbe fog lalt szoveg ) 

Budapest-Csepel Onkormanyzata a helyi adokrol szolo 1990. C. torveny 
alapjan, tekintettel a Fovarosi Kozgyules 1911991.(X1.5.) szamu rendelettel 
modositott 511 991 .(11.19.) szamu rendeletenek 1. (2) bekezdeseben 

( ,  foglaltakra, a helyi onkormanyzatokro1 szolo 1990. evi LXV. torveny 16. § (1) 
bekezdeseben meghatarozott jogkorenel fogva, az alabbi rendeletet alkotja: 

~ltalanos rendel kezesek 

A Kepviselo-testulet Budapest-Csepel kozigazgatasi teruleten epitmenyadot 
vezet be. 

Ado kotelezettseg 

(1 ) Adokoteles az on kormanyzat illetekessegi teruleten Ievo epitmenyek kozul 
a nem lakas celjara szolgalo epulet, epuletresz (a tovabbiakban egyutt: 
epitmeny) es helyiseg. 

(2) Az adokotelezettseg az epitmeny valamennyi helyisegere kiterjed, annak 
rendeltetesetol, illetoleg hasznositasato1 fuggetlenul. 

Az ado alanya 

(1) Az ado alanya: 

a) a maganszemely; 
b) a jogi szemely, a jogi szemelyiseg nelkuli gazdasagi tarsasag; 
c) a maganszemelyek jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szemelyi 

egyesulese (pl. tarsas1iaz1 lakasszovetkezet, stb.); 



(2) Az ado alanya az, aki a naptari ev elso napjan az epitmeny t~.~lajdonosa. 
Amennyiben az epitmenyt az ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett vqgyoni 
erteku jog terheli, az annak gyakorlasara jogosult az ado alanya. 

(3) Tobb tulajdonos eseten a tulajdonosok tulajdoni hanyadaik aranyaban 
adoalanyok. Valamennyi tulajdonos altal irasban megkotott es az 
adohatosaghoz benyujtott megallapodasban ettol el lehet terni. 
Kozos hasznalatu helyisegek utan az ado alanya a kozosseg. 

Az adomentesseg 

4- § 

(1) Mentes az ado alol: 

a) *'az eredeti rendeltetesenek megfeleloen hasznalt gepkocsitarolo; 

b) a szocialis, egeszsegugyi, gyermekvedelmi, illetoleg nevelesi- 
oktatasi es a kozmuvelodesi intezmenyek, valamint a tomegsport celjara 
szolgalo es hasznalt helyiseg; 

c) muemlekepitmeny; 

d) a koltsegvetesi szerv, a kozszolgaltato szervezet, valamint az 
egyhaz tulajdonaban a110 epitmeny; 

e) az allattartast szolgalo epulet, valamint az ehhez kapcsolodo 
raktarak, tarolok, tovabba a novenytermesztest szolgalo epitmenyek es a 
hozza kapcsolodo raktarak, tarolok; 

f) az adokoteles epitmenyhez tartozo kiegeszito helyisegek. 

(2) Adomentesseg ben reszesul a tarsadalmi szervezet, az alapitvany, a 
koztestulet, a kozhasznu tarsasag, az onkentes kolcsonos biztosito penztar, a 
magannyugdiipenztar abban az evben, amelyet megelozo naptari evben 
folytatott vallalkozasi tevekenysegebol szarmazo jovedelme (nyeresege) utan 
tarsasagi adofizetesi kotelezettsege nem keletkezett. 

*I 3611 998. (XII. 15.) Kt sz. rendelettel megallapitott szoveg 
4011 997. (XII. 16.) Kt sz. rendelettel megallapitott szoveg 



(3) *3 Adokoteles epitmeny megvasarlasa vagy hasznalatbavetele eseten az 
ad6fizetesi kotelezettseg elso ket eveben adomentes az az adoalany, aki az 
epitmenyben - sajat vallalkozasaban - legalabb 10 fo reszere uj, allando 
munkahelyet teremt. A Ietszamnovekedest az adobevallas benyujtasaval 
egyidejijleg kell igazolni. 
Az adomentesseg feltetele, hogy a korabbi idoszakbol adohatraleka nincs. 

Az adokotelezettseg keletkedse, valtozasa *4 es megszunese 

i ,  ( I )  Az adokotelezettseg a hasznalatbaveteli, illetoleg fennmaradasi engedely 
kiadasat koveto ev elso napjan keletkezik. Az engedely nelkUI epiilt, vagy 
anelkul hasznalatba vett epitmeny eseteben az adokotelezettseg a tenyleges 
hasznalatbavetelt koveto ev elso napjan keletkezik. 

(2) *4 AZ adokotelezettseget erinto valtozast (igy kulonosen a hasznos 
alapterulet modosulasat, az epitmeny atminositeset) a kovetkezo ev elso 
napjatol kell figyelembe venni. 

(3) *4 AZ adokotelezettseg megsziini k az epitmeny megszunese evenek 
utolso napjan. Az epitmenynek az elso felevben torteno megszunese eseten 
a masodik felevre vonatkozo adokotelezettseg megszunik. 

(4) *4 AZ epitmeny hasznalatanak sziineteltetese az adokotelezettseget nem 
erinti. 

Az ado alapja es merteke 

6. § 

( 1  Az ado alapja az epitmeny negyzetmeterben szamitott hasznos 
alapterijlete. 

*' 2611999. (XII. 14.) Kt sz. rendelettel megallapitott szoveg 
*4 2611 999. (XI I. 14.) Kt sz. rendelettel megallapitott szoveg 



(2) *5 Az ado evi merteke, ha az adoalany tulajdonaban levo epitmenyek 
adokoteles alapterulete osszesen : 

5001 - 50000 m2 
3.000.000,- Ft es az 5000 m2 -en feluli 
alapteriilet utan 450,- Ft/m2 

50001 m2 -to1 
23.250.000,- Ft 6s az 50000 m2 -en feluli 
alapterulet utan 350,- Ft/m2 

Az ado megallapitasa, megfizetese es a bevallas szabalyai 

(1) Az adohatosag az epitmenyadot kivetessel allapktja meg. 

(2) Az epitmenyadot az adozonak felevenkent, ket egyenlo reszletben 
marcius 15-ig, illetve szeptember 15-ig, illetoleg a hatarozat jogerore 
emelkedesetol szam itott 1 5 napon belul kell megfizetni. 

(3) Az ado kesedelmes megfizetese eseten az esedekesseg napjatol 
kesedelmi potlekot kell fizetni. A kesedelmi potlek merteke niliden naptari 
nap utan a felszamitas idopontjaban ervenyes jegybanki alapkamat 
ketszeresenek 365-od resze. 

(4) Kerelem alapjan indokolt esetben a jegyzo reszletfizetest, 
fizeteshalasztast engedelyezhet az epitmenyado tartozasra es jarulekaira. 

(5) A jegyzo meltanyossagbol, indokolt esetben a jarulekot (kesedelmi 
potlek, mulasztasi birsag) mersekelheti vagy elengedheti. 

(7) Az adoalanyoknak az adokotelezettsegrol adobevallast kell adni az 
epitmeny hasznalatbavetelet, tulajdonba keruleset koveto ev januar 15-ig. 
~ j a b b  bevallast az adoalany csak akkor koteles tenni, ha adofizetesi 
kotelezettseget erinto valtozas (alapterulet nagysagaban, tulajdonos 
szemelyeben) a11 be. 
A bevallas elmulasztasa eseten az ado hatosag mulasztasi birsagot szab ki. 

*5 29/2000.(X1.21.) Kt SZ. rendelettel megallapitott szoveg 
*' 36/1998.(X11.15.) Kt sz. rendelet hatalyon kivul helyezte 



Adokedvezmeny 

A kerulet mezogazdasagi teruleten lev6 nem lakas celjara szolgalo - hetvegi 
haz jellegu - epitmenyek utan az egyebkent jar6 ado 50 %-at kell megfizetni. 

Zaro rendelkezesek 

Az adokotelezettseg es az adomentesseg megallapitasahoz az epitmeny, a 
i helyiseg hasznalatbavetelerol, a hasznalat modositasaro1, illetoleg 

visszavonasaro1 az epitesugyi hatosag irasban koteles tajekoztatni az 
adohatosagot. 

A rendelet hatekonyabb vegrehajtasa, illetve alkalmazasanak elosegitese 
erdekeben az anyagi erdekeltsegi rendszer felteteleit kcilon rendelet 
szabalyozza. 

Az e rendeletben nem szabalyozott minden egyeb kerdesre az adozas 
rendjerol szolo, tobbszor modositott 1990. evi XCI. torveny es a helyi adokrol 
szolo, tobbszor modositott 1990. evi C. torveny rendelkezesei az iranyadoak. 

1 
~ r t e l m e z ~  rendel kezesek 

E rendelet vegrehajtasa soran a fogalmakat a helyi adotorveny 52. §-a szerint 
es a kovetkezo kiegeszitesekkel kell ertelmezni: 

(1) epiilet: az olyan epitmeny, amely a kornyezo kulso tertol 
epuletszerkezetekkel reszben vagy egeszben elvalasztott teret alkot es ezzel 
az allando vagy idoszakos tartozkodas, illetoleg hasznalat felteteleit biztositja, 
ideertve az olyan onallo letesitmenyt is, amely reszben vagy teljes 
belmagassagaval a kornyezo csatlakozo terepszint alatt van. (adokoteles 
helyiseg lehet pinceszinten es alagsorban is) ~puletresz az epulet muszakilag 
elkulonitett, kulon bejarattal ellatott resze. 

*7 3611 998. (XII. 15.) Kt SZ. rendelettel megallapitott szoveg 



(2) kiegeszito helyiseg: az, amely az udulotulajdon, hetvegi haz, muhely, raktar, 
iroda, uzlet stb. nem lakas celjara szolgalo adokoteles epitmenyek rendeltetesszeru 
hasznalatahoz szuksegesek, de huzamosabb emberi tartozkodasra reszben es 
ideiglenesen sem szolgalnak. (PI. tuzeloter, tarolo, szarito, padlas, szerszamkamra, 
szin, stb.) 

(3) allattarkist es novenytermesztest szolgalo epitmenyek: mutragyatarolok, 
magtarak, termenytarolok, uveghaz, istallo, stb. 

(4) hetvegi haz: pihenesre, idenyjellegu tartozkodasra szolgalo - nem lakas celjara 
hasznalt- olyan helyiseg vagy osszefuggo helyisegcsoport, amely kulon bejarattal 
rendelkezik es alaprajzi beosztasanal fogva a rendeltetesszeru hasznalatra 
alkalmas. 

i 

(5) 

(6)*' Az epitmeny megsziinese: ha az epuletet lebontjak vagy megsernmisul. 

E rendelet 1996. januar I-to1 Iep hatalyba, egyuttal hatalyon kivul helyezi az 
epitmenyadorol szolo 16/1995.(V.23.) Kt szamu, a 411993.(1.26.) Kt szaniu es az 
511 992.(1V.28.) Kt szamu rendeleteit. 

To t h Mihaly s. k. 
polgarmester 

dr. Szeles Gabor s. k. 
jegyzo 

*8 4011 997. (XII. 16.) Kt sz. rendelet hatalyon kivul helyezte 
*' 2611999. (XII. 14.) Kt sz. rendelettel megallapitott szoveg 



Zaradek: a 29/1995. (XI. 2 1.) Kt sz. rendelet kihirdetesenek napja: 1995. 
november 21. Hatalybalepesenek napja: 1996. januar I. 

a 43/1996. (X. 8.) Kt sz. rendelet kihirdetesenek napja: 1996. 
oktober 8. Hatalybalepesenek napja : 1997. januar I .  

a 6/199 7. (111.25.) Kt sz. rendelet kihirdetesenek napja 199 7. 
marcius 25. Hatalybalepesenek napja: 1998. januar I., amelyet a 40/199 7. 
(XII. 16.) Kt sz. rendelet allapitott meg. 

a 40/199 7, (X11. 1 6.) Kt sz. rendelet kihirdetesenek napja 199 7. 
december 16. Hatalybalepesenek napja: 1998. januar I. 

' I  

a 36/1998. (X11. 15.) Kt sz. rendelet kihirdetesenek napja 1998. 
december 15. Hatalybalepesenek napja: 1999. januar I .  

a 26/1999. (X11. 14.) Kt sz. rendelet kihirdetesenek napja 1999. 
december 14. Hatalybalepesenek napja: 2000. januar I. 

a 29/2000. (XI. 2 1.) Kt sz. rendelet kihirdetesenek napja 2000. 
november 21. Hatalybalepesenek napja: 2001. januar I. 



Budapest-Csepel Onkormanyzata 

epitmen yadorol szolo 

611 997.(111.25.)Kt sz. es a 
4311 996.(X. 8.) Kt szamlj rendelettel modositott 

2911 995.(X1.21.) Kt szamu rendelete 

(Egyseges szerkezetbe foglalt szoveg) 

Budapest-Csepel Onkormanyzata a helyi adokrol sz616 1990. C. torveny alapjan, 
( tekintettel a Fovarosi Kozgyules 1911 991.(X1.5.) szamlj rendelettel modositott 

511991.(11.19.) szamlj rendeletenek I.§. (2) bekezdeseben foglaltakra, a helyi 
, , f onkormanyzatokr~l sz61o LXV. torveny 16.S. (1 ) bekezdeseben meghatarozott 

jogkorenel fogva, az alabbi rendeletet alkotja: 

~ltalanos rendel kezesek 

A Kepviselo-testulet Budapest-Csepel kozigazgatasi teruleten epitmenyadot vezet 
be. 

Ado kotelezettseg 

(1) Adokoteles az onkormanyzat illetekessegi teruleten lev0 epitmenyek kozul a nem 
lakas celjara szolgalo &pulet, epuletresz ( a tovabbiakban egyutt : epitmeny) es 
helyiseg 

(2) Az adokotelezettseg az epitmeny valamennyi helyisegere kiterjed, annak 
rendeletetesetol, illetoleg hasznositasatol fuggetlendl. 

Az ado alanya 

34. 

(1) Az ad6 alanya 

a) a maganszemely; 
b) a jogi szemely, a jogi szemelyiseg nelkiili gazdasagi tarsasag; 



c) a maganszemelyek jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szemelyi 
egyesulese (pl . tarsashaz, lakasszovetkezet, stb.); 

(2) Az ado alanya az, aki a naptari ev elso napjan az epitmeny tulajdonosa. 
Amennyiben az epitmenyt az ingatlan-nyilvantartssba bejegyzett vagyoni erteku jog 
terheli, az annak gyakorlasara jogosult az ado alanya. 

(3) Tobb tulajdonos eseten a tulajdonosok tulajdoni hanyadaik aranyaban 
adoalanyok, Valamennyi tulajdonos altal irasban megkotott es az adohatosaghoz 
benyujtott megallapodasban ettol el lehet terni. 
Kozos hasznalatu helyisegek utan az ado alanya a kozosseg. 

Az adomentesseg 

4.9. 

(1) Mentes az ado alol: 

a) *'a tulajdonos altal epitett es altala garazsnak hasznalt helyiseg; 

b) a szocialis, egeszsegugyi, gyermekvedelmi, illetoleg nevelesi- oktatasi es a 
kozmuvelodesi intezmenyek, valamint a tomegsport celjara szolgal es 
hasznalt helyiseg; 

c) muemlekepitmeny; 

d) a koltsegvetesi szerv, a kozszolgaltato szervezet, valamint az egyhaz 
tulajdonaban a110 epitmeny; 

e) az allattartast szolgalo epulet, valamint az ehhez kapcsolodo raktarak, 
tarolok, tovabba a novenytermesztest szolgalo epitmenyek es a hozza 
kapcsolodo raktarak, tarolok; 

9 az adokoteles epitmenyhez tartozo kiegeszito helyisegek. 

(2) Adomentessegben reszesul a tarsadalmi szervezet, az alapitvany, a koztestulet a 
kozhasznu tarsasag, az onkentes kolcsonos biztosito penztar abban az evben , 
amelyet megelozo naptari evben folytatott vallalkozasi tevekenysegebol szarmazo 
jovedelme (nyereseg) utan tarsasagi adofizetesi kotelezettsege nem keletkezett. 

*' 4311 996.v.8.) Kt sz. rendelettel megillapitott szoveg 

3 



Az addkotelezettseg keletkezese es megsziinese 

(1) Az adokotelezettseg a hasznalatbaveteli, illetoleg fennmaradasi engedely 
kiadasat koveto ev elso napjan keletkezik. Az engedely nelkul epult, vagy anelkul 
hasznalatba vett epitmeny eseteben az adokotelezettseg a tenyleges 
hasznalatbavetelt koveto ev elso napjan keletkezik. 

(2) Az adokotelezettseg megszunik az epitmeny megszunese evenek utolso napja~i. 
Az epitmenynek az elso felevben torteno megsziinese eseten a masodik felevre 
vonatkozo adokotelezettseg megszunik. 

' (3) Az epitmeny hasznalatanak szuneteltetese az adokotelezettseget nem erinti. 

Az ado alapja 6s merteke 

6.5. 

(1) Az ado alapja az epitmeny negyzetmeterben szamitott hasznos alapterulete. 

(2) Az ado evi merteke : 200.-~tlm* 

Az ado megallapitasa, megfizetese es a bevallas szabalyai 

(1) Az adohatosag az epitmenyadot kivetessel allapitja meg. 

(2) Az epitmenyadot az adozonak felevenkent, ket egyenlo reszletben marcius 15-ig, 
illetve szeptember 15-ig, illetoleg a hatarozat jogerore emelkedesetol szamitott 15 
napon belul kell megfizetni. 

(3) Az ado kesedelmes megfizetese eseten az esedekesseg napjatol kesedelmi 
potlekot kell fizetni. A kesedelmi potlek merteke minden naptari nap utan a 
felszamitas idopontjaban ewenyes jegybanki alapkamat ketszeresenek 365-od 
resze. 



(4) Kerelem alapjan indokolt esetben a jegyzo reszletfizetest , fizeteshalasztast 
engedelyezhet az epitmenyado tartozasra es jarulekaira. 

(5) A jegyzo meltanyossag boll indokolt esetben a jarulekot ( kesedelmi potlek, 
mulasztasi birsag) Mersekelheti vagy elengedheti. 

(6)*2 Ha a maganszemely kommunalis beruhazas celjara befizetest teljesit, akkor a 
sajat beruhazas szarrllaval igazolt ellenerteke a beruhazas befejezesenek eveben, 
illetoleg a befizetes tamogatassal csokkentett osszege a befizetes eveben levonhato 
az adott evben esedekes helyi adobol. Ha jogi szemely kommunalis beruhazast hajt 
vegre ( Budapest-Csepel Onkormanyzata altal eladott teruleten) vagy ilyen 
beruhazas celjara befizetest teljesit, akkor a sajat szamlaval igazolt ellenerteke a 
beruhazas befejezesenek eveben levonhato az adott evben esedekes helyi adobol. 

I Ha a helyi ado eves osszege nem eri el a levonanhato osszeget, a levonasi jog a 
megnyitast koveto negy naptari evben esedekes helyi adoval szerr~beli 
ervenyesitheto. 

(7) Az adoalanyoknak az adokotelezettsegri5I adobevallast kell adni az epitmeny 
hasz~ialatbavetelet, tulajdonba keruleset koveto ev januar 15-ig. ~ j a b b  bevallast az 
adoalany csak akkor koteles tenni, ha adofizetesi kotelezettseget erinto valtozas 
( alapterulet nagysagaban, tulajdonos szemelyeben ) a11 be. 
A bevallas elmulasztasa eseten az adohatosag mulasztasi birsagot szab ki. 

Ado kedvezmeny 

8 . ~ . * ~  

Zaro rendel kezesek 

Az adokotelezettseg es az adomentesseg megallapitasahoz az epitmeny, a helyiseg 
hasznalatbavetelerijI, a hasznalat rnodositasaroI, illetoleg visszavonasaro1 az 
epitesugyi hatosag irasban koteles tajekoztatni az adohatosagot. 

*2 4311 996.m.8.) Kt sz. rendelettel megallapitott szoveg 
f36/1997.(111.25.) Kt sz. rendelet hatelyon kiviil helyezte 



A rendelet hatekonyabb vegrehajtasa, illetve alkalmazasanak elosegitese erdekeben 
az anyagi erdekeltsegi rendszer felteteleit kulon rendelet szabalyozza. 

Az e rendeletben nem szabalyozott minden egyeb kerdesre az adozas rendjerol 
szolo, tobbszor modositott 1990. XCI. torveny es a helyi adokrol szolo, tobbszor 
modositott 1990. evi C. torveny rendelkezesei az iranyadoak. 

~rtelmezb rendel kezesek 

E rendelet vegrehajtasa soran a fogalmakat a helyi adotorveny 52.s-a szerint es a 
kovetkezo kiegeszitesekkel kell ertelmezni: 

( I )  bpulet: az olyan epitmeny, amely a kornyezo kulso tertol epijletszerkezetekkel 
reszben vagy egeszben elvalasztott teret alkot es ezzel az allando vagy idoszakos 
tartozkodas illetoleg hasznalat felteteleit biztositja, ideertve az olyan onallo 
letesitmenyt is, amely reszben vagy teljes belmagassagaval a kor~iyezo csatlakozo 
terepszint alatt van. ( adokoteles helyiseg lehet pinceszinten es alagsorban is). 
~puletresz az epulet muszakilag elkulonitett, kulon bejarattal ellatott resze. 

, , , (2) kiegeszitb helyiseg: az, amely az udulotulajdon, hetvegi haz, muhely, raktar, 
iroda, uzlet stb. nem lakas celjara szolgalo adokoteles epitmenyek rendeltetesszeru 
hasznalatahoz szuksegesek, de huzamosabb emberi tartozkodasra reszben es 
ideiglenesen sem szolgalnak (PI. tuzeloter, szarito, padlas, szerszamkamra, szin, 
stb.); 

(3) allattartast 6s novenytermesztest szolgalo epitmenyek: mutragyatarolok, 
magtarak, termenytarolok, uveghaz, istallo, stb.; 

(4) hetvegi haz: pihenesre, idenyjellegu tartozkodasra szolgalo - nem lakas celjara 
hasznalt- olyan helyiseg vagy osszefuggo helyisegcsoport, amely kulon bejarattal 
rendelkezik es alaprajzi beosztasanal fogva a rendeltetesszeru hasznalatra 
alkalmas. 



(5) Tobbszintes adokoteles epitmenyek kedvezmenye: a kedvezmeny a 
tobbszintes adokoteles epuletnek azon reszere vonatkozik, amely a terepszint alatt 
elhelyezkedo ( pinceszinten es alagsorban levo helyisegek) valamint a foldszinti 
helyisegek feletti szinten van. 

E rendelet 1996. januar I-to1 lep hatalyba, egyuttal hatalyon kivul helyezi az 
epitmenyadorol szolo 1611 995.(V.23.) Kt szamu, a 411 993.(1.26.)Kt szamlj es az 
511 992.(1V.28.) Kt szamu rendeleteit. 

Zaradek: a 29/1995. (X1.21.) Kt sz. rendelet kihirdetesenek napja: 1995. november 
21. Hatalybalepesenek napja: 1996. januar I .  

a 43/1996. (X. 8.) Kt sz. rendelet kihirdetesenek napja: 1996. okt6ber 8. 
Hatalybalepesenek napja : 1997. januar I .  

a 6/1997. (111.25.) Kt. sz. rendelet kihirdetesenek es hatalybalepesenek 
napja 1997, marcius 25. 



Budapest-Csepel ~nkorman~zata  
29/1995.(X1.21.) Kt 

RENDELETE 



Budapest-Csepel ~nkorrnan~zata 
2911 995.(,W.2 1.) Kt 

RENDELETE 

Budapest-Csepel Onkormanyzata a helyi adokrol szolo 1990. evi C. torveny alapjan, 
teluntettel a Fovarosi Kozgyiiles 1911 99 1. (XI. 5.) szamu rendelettel modositott 511991. (11. 
19.) szamu rendeletenek 1. 5. (3) bekezdeseben foglaltakra, a helyi onkonnanyzatrol szolo 
LXV. torveny 16. 8 (1) bekezdeseben meghatarozott jogkorenel fogva, az alabbi rendeletet 
alkotja. 

A Kepviselo-testxilet Budapest-Csepel kozigazgatki teriileten epitmenyadot vezet be. 

(1) Adokoteles az onkormanyzat illetekessegi teriileten lev6 epitmenyek koziil a nem lakas 
celjara szolgalo epiilet, epiiletresz (a tovabbiakban egyiitt: epitmeny) es helyiseg. 

( 2 )  Az adokotelezettseg az epitmeny valamennyi helyisegke kiterjed, annak rendeltetesetol, 
illetoleg hasznositasatol fhggetleniil. 



Az a d 6  a lanya 

3. § 

(1) az ado alanya 

a) a maganszemely; 
b) a jogi szemely, a jogi szemelyiseg nelkuli gazdasagi tarsasag; 
c) a maganszemelyek jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szemelyi egyesiilese (pl. 

tarsashb, lakasszovetkezet, stb.); 

(2) Az ado alanya az, aki a naptari ev elso napjan az epitmeny tulajdonosa. 
Amennyiben az epitmenyt az ingatlannyilvantartasba bejegyzett vagyoni ertekii jog 

( 1  terheli, az annak gyakorliisara jogosult az ado alanya. 

(3) Tobb tulajdonos eseten a tulajdonosok tulajdoni hanyadaik aranyaban adoalanyok. 
Valamenyi tulajdonos altal irasban megkotott es az adohatosaghoz benylijtott 
megallapodasban ettol el lehet terni. 
Kozos h a s z n d a ~  helyisegek utan az ado alanya a kozosseg. 

I I (1) Mentes az ado alol: 

a) a garazs es a garbs  celjara hasznalt helyiseg; 
b) a szocialis, egeszsegiigyi, gyermekvedelmi, illetoleg nevelesi-oktatasi es 

kozmiivelodesi intezmenyek, valamint tomegsport celjara szolgalo es hasznalt 
helyiseg; 

c) miiemlekepitmeny; 
d) a koltsegvetesi szerv, a kozszolgdtato szervezet, valamint az egyhaz tulajdonaban 

a110 epitmeny; 
e) az allattartast szolgalo epulet, valamint az ehhez kapcsolodo raktarak, tarolok, 

tovabba a novenytermesztest szolgalo epitmenyek es a hozza kapcsolodo raktarak, 
tarolok; 

f )  az adokoteles epitmenyhez tartozo kiegeszito helyisegek. 

(3) Ad6mentessegben reszesul a tarsadalmi szervezet, az alapitvany, a koztestiilet, a 
kozhasznu tarsasag, az onkentes kolcsonos biztosito penztar abban az evben, arnelyet 
megelozo naptki evben folytatott vallalkozasi tevekenysegbol szarmazo jovedelme 
(nyereseg) utan tirsasagi adofizetesi kotelezettsege nem keletkezett. 



(1) Az adokotelezettseg a hasznalatbaveteli, illetoleg fennmaradasi engedely kiadasat koveto 
ev elso napjan keletkezik. Az engedely nelkul epiilt, vagy anelkul hasznalatba vett 
epitmeny eseteben az adokotelezettseg a tenyleges hasznalatbavitelt koveto ev elso 
napjan keletkezik. 

(2) Az adokotelezettseg megsziinik az epitmeny rnegsziinese evenek utolso napjan. Az 
epitmenynek az elso felevben torteno megsziinese eseten a masodik felevre vonatkozo 

( ) adokotelezettseg megsziinik. 

(3) Az epitmeny hasznalatanak sziineteltetese az adokotelezettseget nem erinti 

A z  ad6 alapja Cs mCrtCke 

(1) Az ado alapja az epitmeny negyzetmeterben szamitott hasznos alapteriilete. 

( 2 )  Az a d o  e v i  m e r t e k e :  200 , -  F t I m 2  

(1) Az adohatosag az epitmenyadot luvetessel allapitja meg. 

(3) Az epitmenyadot az adozonak felevenkent, ket egyenlo reszletben marcius 15-ig, illetve 
szeptember 15-ig, illetoleg a hatarozat jogerore emelkedesetol szamitott 15 napon beliil 
kell megfizetni. 



(3) Az ado kesedelmes megfizetese eseten az esedekesseg napjatol kesedelmi potlekot kell 
fizetni. A kesedelmi potlek merteke minden naptari nap utan a felszamitis idopontjaban 
ervenyes jegybanki alapkamat ketszeresenek 365-od resze. 

(4) KQelem alapjan indokolt esetben a jegyzo reszletfizetest, fizeteshalasztast engedelyezhet 
az epitmenyado tartozasara es jarulekaira. 

(5) A jegyzo meltanyossagbol, indokolt esetben a j h l e k o t  (kesedelmi potlek, mulasztasi 
birsag) mersekelheti vagy elengedheti. 

(6) Ha a maganszemely kommunalis beruhizast hajt vegre, vagy ilyen beruhizas celjba 
befizetest teljesit, akkor a sajat beruhhzas szamlaval igazolt ellenerteke a beruhazas 

i ) 
befejezesenek eveben, illetoleg a befizetes tamogatassal csokkentett osszege a befizetes 
eveben levonhato az adott evben esedekes helyi adobol. 

Ha a helyi ado eves osszege nem b i  el a levonhato osszeget, a levonasi jog a 
megnyiltat koveto negy naptari evben esedekes helyi adoval szemben ervenyesitheto. 

(7) Az adoalanyoknak az adokotelezettsegrii1 adobevallast kell adni az epitmeny 
hasznalatbavetelet, tulajdonba keriileset koveto ev januar 15-ig. ~ j a b b  bevallast az 
adoalany csak akkor koteles tenni, ha adofizetesi kotelezettseget erinto valtozis 
(alapteriilet nagysagaban, tulajdonos szemelyeben) a11 be. 

A bevallas elmulasztasa eseten az adohatosag mulasztasi birsagot szab ki. 

Ad6kedvezminy 

(1) A Kepviselo-testiilet 50 %-os adokedvezmenyt biztosit az onkormanyzat illetekessegi 
teriileten lev0 nem lakas celjira szolgalo hetvegi hiz tulajdonokra. 

(3) 50 %-os adokedvezmeny illeti meg az epitmeny tulajdonosat, aki az eves epitmenyado 
osszeget elero osszegu kornyezetvedelmi beruhazast hajt vegre. Az adokedvezmeny 
elbiralasahoz a Polgarmesteri Hivatal Kornyezetvedelmi es blezogazdasagi Irodajanak 
szakertoi velemenyet kell beszerezni. 



(3) Tobbszintes adokoteles epitmenyek eseten a kornyezo csatlakozo terepszint feletti 
masodik szinttol a hasznos alapteriilet utan szamitott epitmenyadonak az 50 %-at kell 
fizetni. 

Z4r6 rendelkezksek 

Az adokotelezettseg es az adomentesseg megallapitasahoz az epitmeny, a helyiseg 
hasznalatbaveteler61, a hasznalat modositasarol, illetoleg visszavonisarol az epitesiigyi 
hatosag irasban koteles tajekoztatni az adohatosagot. 

A rendelet hatekonyabb vegrehajtasa, illetve alkalmazasanak elosegitese erdekeben az 
anyagi erdekeltsegi rendszer felteteleit kulon rendelet szabalyozza. 

Az e rendeletben nem szabalyozott minden egyeb kerdesre az adozas rendjQo1 szolo, 
tobbszor modositott 1990. evi XCI. torveny es a helyi adokrol szolo, tobbszor modositott 
1990. evi C. torveny rendelkezesei az irhyadok. 

i t  
~ r t e l m e z o  rendelkezksek 

E rendelet vegrehajtasa soran a fogalmakat a helyi adotorveny 52. $-a szerint es a 
kovetkezo kiegeszitesekkel kell ertelmezni : 

(1) ~ ~ i i l e t :  az olyan tpitmkny, amely a kornyezo kuls6 tertiil epiiletszerkezetekkel 
reszben vagy egeszben elvalasztott teret alkot es ezzel az allando vagy idoszakos 
tartozkodas illetoleg hasznalat felteteleit biztositja, ideertve az olyan onallo 
letesitmenyt is, amely reszben vagy teljes belmagassagaval a kornyezo csatlakozo 
terepszint alatt van. (adokoteles helyiseg lehet pinceszinten es alagsorban is). 
~ ~ i i l e t r ~ z  az epiilet miiszakilag elkulonitett, kiilon bijirattal ellitott resze. 



(2) kiegtszito helyiskg: az, amely az iidiilotulajdon, hetvegi hhz, miihely, rakthr, iroda, 
iizlet stb. nem lakas celjh-a szolgilo adokoteles epitmenyek rendeltetesszerii 
hasmalatihoz sziiksegesek, de huzamosabb emberi tartozkodasra reszben es 
ideiglenesen sem szolgdnak (Pl. tiizeloter, tholo, szarito, padlas, szerszamkamra, 
szin, stb.); 

(3) allattartast Cs novCnytermesztCst szolgB16 CpitmCnyek: mutragyath-olok, magthak, 
termenythrolok, iiveghhz, istallo, stb.; 

(4) hCtvCgi hiiz: pihenesre, idknyjellegii tartozkodasra szolgilo - nem lakas celjh-a 
hasznhlt - olyan helyiseg vagy osszefbggo helyisegcsoport, amely kidon bejh-attal 
rendelkezik es alaprajzi beosztasand fogva a rendeltetesszerii haszndatra alkalrnas. 

(5) Tobbszintes ad6koteles CpitmCnyek kedvezmknye: a kedvezmeny a tCibbszintes 
I 

adokoteles epiiletnek azon reszere vonatkozik, amely a terepszint alatt elhelyezkedo 
(pinceszinten es alagsorban lev0 helyisegek) valamint a foldszinti helyisegek feletti 
szinten van. 

E rendelet 1996. janukr 1-to1 lep hathlyba, egyuttal hatdyon hviil helyezi az epitmenyadorol 
szolo 16/1995.(V.23.) Kt. szamu, a 4/1993. (1.26) Kt. szamu es az 5/1992. (IV.28.) Kt. 
sziunu rendeleteit. 
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~ l t a l a i n o s  indokolais 

A helyi onkorminyzatokrol szolo torveny reszletezi az onkormanyzatok gazdasagi alapjat es 
az autonom gazdalkodashoz nelkiilozhetetlen bevetelek koret. A helyi ado a telepiilesi 
onkormanyzatok anyagi megalapozasanak egyik eszkoze. 

A helyi adokrol szolo torveny 1991. november 3 1-eve1 hatalyon kiviil helyezte a korabbi 
tanacsi (onkormanyzat) hataskorebe tartozo 11 - kulonbozo celt es szabalyozo elvet koveto 
- adot, adojellegii kotelezettseget (pl. hizado, epitmenyado, telepiilesfejlesztesi hozzajarulas, 
stb.). Ebb01 kovetkezoen ezek mar nem biztositanak forrast a helyi onkormanyzati 
gazdalkodas felteteleinek megteremtesehez. 

i 1 Budapest-Csepel ijnkormanyzata felmerve az elotte a110 feladatok mennyiseget es a 
rendelkezesre a110 forrasokat, sziiksegesnek tartja a helyi adok koziil az epitmenyado 
bevezeteset. Az elokeszites sorim kiemelt szempontkent lett figyelembe veve a lakossag 
teherbiro kepessege, ezert a torvenyben meghatarozott epitmenyek koziil csak a nem lakas 
celjara szolgalo epiilet, helyiseg adojanak bevezeteset hatarozta meg. 

RCszletes indokolais 

A rendelet e szakasza dsszhangban van a Fovarosi Onkormanyzat altal adott 
' I  felhatalmazassal. 

Az adokotelezettseget a torvenyi meghatarozasnal sziikebb keretre te jeszti ki az 
onkorn~inyzat mzal, h o w  csak a nem lakas celjkra szolgklo dpitmenyeket es helyisegeket 
kivanja adoztatni. Ezen epitmenyek es helyisegek koziil kivonja a garizsokat, mivel atlagos 
igenyek vonatko~~isiil~an rn61 vadbnak tclunli a gkpkucsiliuulbk sziiks6gesskg6l. 

A torveny fclhatalmazast ad az onkormanyzatok szhara ,  h o g  hatarozzak meg az iidiilo 
tulajdon hasznalatahoz sziikseges luegeszito helyisegeket, melyekre nern terjed ki az 
adofizetesi kotelezettseg. 



A rendeletnek e szakasza az adoalanyok koret hatarozza meg. Az ado alanyanak 
meghatarozasanal a torvenyben megfogalmazottak az iranyadok. Jelen szabalyozassal az 
adoalanyok kore lenyegeben veve teljes, de az adoalanyisag meghatarozo feltetele a 
tulajdonjog, illetve az epitmenyhez kapcsolodo egyes vagyoni ertekii jogok birtoklasa. 

Az adomentessegek kore a torvenyben meghatarozottakon lubovitesre keriilt a garbs  es 

I 
a tomegsport celokat szolgalo epitmenyek mentesitesevel. 

Az adokotelezettseg keletkezeset es megsziineset teljes mertekben a torvenyben 
meghatarozott modon sziikseges szabalyozni. 

Az ado alapja meghatarozasakor a torveny ket megoldis kozotti valasztast tesz lehetove. 
Az epitmeny korrigalt forgalmi ertekenek alapul vetele a torveny indoklasa szerint egy 
korszeriibb, a piaci kovetelmenyeknek megfelelo, idotallo adoztatasi modszert jelent. 
Azonban ennek alkalmazasahoz sziikseges feltetelekkel az onkormanyzat meg nem 

[ 'I rendelkezik. Az ala teriilet nagysaga (m2-e) szerinti teteles osszeg eseteben az ado r maximum 900,-Ft/ m . 
\ 

A rendeletnek e szakasza osszefoglalja az adozas rendjerol szolo torveny megfelelo 
rendelkezeseit abbol a celbhl, hogy az adoalanyok a legfontosabb szabalyokat ebb01 a 
jogforrasbol kozvetlenul megismerhessek. 

Az adokedvezmeny kiterjesztese az (1) bekezdesben meghatarozott epitmenyek eseteben 
tehntettel volt az onkormanyzat teriileten lev0 sajatossagokra (Dulok, banyatavak kornyeki 
hetvegi hazak.) 
Halmozott adoztatas elkeriilese kkdekeben indokolt az egy szintesnel magasabb epitmenyek 
szintenkenti adokedvezmenye. 



Az adokotelezettseg es adomentesseg meghatarozasahoz sziikseges az epitesiigyi hatosag 
kotelezettsegenek e rendeletben torteno megerositese. 

Az adohatosag dolgozoinak anyagi osztonzesenek modjka a helyi adokrol szolo torveny ad 
felhatalmazast. 

E szakaszban azok a fogalmak keriiltek rogzitesre, amelyek a torvenyben meghatarozottak 
es azon hi1 luegeszitest igenyeltek. 

E rendelet hatalyba lepksenek es az epitmenyadoval kapcsolatban korabban hozott 
rendelkezesek hatalyon kiviil helyezesenek idopontja keriilt rogzitesre. 


