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Budapest-Csepel Onkomhyzata a helyi adokrol szolo 1990. evi C. toweny alapjh, 
tekintettel a F6varosi Kozgyiiles 1911 99 1. (XI. 5 .) sziunu rendelettel modositott 511 99 1. (11. 
19.) sziunu rendeletenek 1. 5. (2) bekezdeseben foglaltakra, a helyi onkomanyzatrol szolo 
LXV. torveny 16. 5 (1) bekezdkeben meghatarozott jogkorenel fogva, az alabbi rendeletet 
alkotja. 

A Kepvisel6-testiilet Budapest-Csepel kozigazgathsi teriileten epitmenyadot vezet be. 

(1) Adokoteles az onkormhyzat illetekessegi teriileten lev6 epitmenyek koziil a nem 
lakas celjara szolghlo epiilet, epuletresz (a tovabbiakban egyiitt: epitmeny) es 
helyiseg. 

(2) Az adokotelezettseg az epitmeny valamennyi helyisegke kite rjed, annak 
rendelteteset61, illet6leg hasznositasatol figgetleniil. 

Az ad6 a lanya 

(1) az ado alanya 

a) a maghszemely; 
b) a jogi szemely, a jogi szem6lyiseg nelkuli gazdasagi thrsasag; 
c) a maghszemelyek jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 szemelyi egyesulhe (pl. 

tiksashhz, lakszovetkezet, stb .); 

(2) Az ado alanya az, a k ~  a naptiri ev els6 napjh az epitmeny tulajdonosa. 
Amennyiben az epitmenyt az ingatlannyilvhntartasba bejegyzett vagyoni erteE jog 
terheli, az annak gyakorlashra jogosult az ado alanya. 



.. (3) Tobb tulajdonos eseten a tulajdonosok tulajdoni hhyadaik arhyaban adoalanyok. 
Valamenyi tulajdonos altal irkban megkotott es az adohatosaghoz benyhjtott 
megallapodasban ett6l el lehet temi. 
Kozos haszndatcj helyisegek u t h  az ado alanya a kozosseg. 

(1) Mentes az ado alol: 

a) a tulajdonos dtal epitett es az dtala garitzsnak haszndt helyidg; 
b) a szocidis, egeszsegiigyi, gyermekvedelmi, illet6leg nevelesi-oktathi es 

kozmiivel6desi intezmenyek, valamint tomegsport celjhra szolgdo es 
haszndt helyiseg; 

c) miiemlekepitmeny; 
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d) a koltsegvetesi szerv, a kozszolgdtato szervezet, valamint az egyhitz 
tulajdonaban dl6 epitmeny; 

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

f) az adokoteles epitmenyhez tartozo kiegeszit6 helyisegek. 

(2) Adomentessegben reszesiil a tiirsadalmi szervezet, az alapitvhy, a koztestiilet, a 
kozhasmu thsasag, az onkentes kolcsonos biztosito penzth abban az evben, 
amelyet megel6z6 naptihi evben folytatott vallalkozasi tevekenysegb61 s z h a z o  
jovedelme (nyereseg) u t h  tiirsasagi adofizetesi kotelezettsege nem keletkezett. 

(1) Az adokotelezettseg a hasnalatbaveteli, illet6leg fennmaradasi engedely kiadasat 
kovet6 ev els6 napjh keletkezik. Az engedely nelkhl epiilt, vagy anelkiil hasmdatba 
vett epitmeny eseteben az adokotelezettseg a tenyleges hmhlatbavetelt kovet6 ev 
els6 napjh keletkezik. 

(2) Az adokotelezettseg megsdtzlk az epitmeny megsdnese evenek utolso napjh. Az 
epitmenyek az els6 felevben torten6 megsziinese eseten a mhodik felevre 

vonatkozo adokotelezettseg megsziinik. 

(3) Az epitmeny hasznalathak sziineteltethe az adokotelezettseget nem erinti. 



Az ad6 a lapja  Cs mCrtCke 

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

(2)  Az ado  evi  mer teke :  200 . -  ~ t l m 2  

Az ad6  megal lapitasa,  megf i ze t i s e  Cs a  beval las  szabalyai  

(1) Az adohatosag az epitmenyadot kivetessel dlapitja meg. 

(2) Az epitmenyadot az adozonak felevenkent, ket egyenla reszletben marcius 15-ig, 
illetve szeptember 15-ig, illetaleg a hatarozat jogerare emelkedesetal szhitott 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 u t h  a felszhiths 
idapontjaban ervenyes jegybanlu alapkamat ketszeresenek 365-od r6ze. 

(4) Kerelem alapjan indokolt esetben a jegyza reszletfizetest, fizeteshalasztast 
engedelyezhet az epitmenyado tartozashra 6s jimlekaira. 

(5) A jegyzb m8tanyossagbo1, indokolt esetben a jarulekot (kesedelmi potlek, 
mulasztasi birsag) mersekelheti vagy elengedheti. 

(6) Ha a maganszemely k o m m u n ~ s  beruhhas celjhra befizetest teljesit, akkor a sajat 
beruhhas szhlaval igazolt ellenerteke a beruhhhs befejezesenek eveben, illetaleg a 
befizet6 thmogatassal csokkentett osszege a befizetes eveben levonhato az adott 
evben esedekes helyi adobol. 

Ha jogi szemely kommunalis beruhhhst hajt vegre (Budapest-Csepel 
Onkormanyzata dtal eladott teriileten) vagy ilyen beruhhas celjira befizetest 
teljesit, akkor a sajat szamlaval igazolt ellenerteke a beruhazas befejezesenek 
eveben levonhato az adott evben esedekes helyi adobol. 

Ha a helyi ado eves osszege nem eri el a levonhato osszeget, a levonasi jog a 
megnyitht koveta negy nap& evben esedekes helyi adoval szemben 
ervenyesitheta. 



(7) Az adoalanyoknak az adokotelezettsegr61 adobevallast kell adni az epitmeny 
haszndatbavetelet, tulajdonba keriileset kovet6 ev januk 15-ig. ~ j a b b  bevallast az 
adoalany csak akkor koteles tenni, ha adofizetesi kotelezettseget erint6 vdtozas 
(alapteriilet nagysagaban, tulajdonos szemelyeben) dl be. 
A bevallas elmulasztasa eseten az adohatosag mulasztasi birsagot szab lu. 

(1) A Kepvisel6-testiilet 50 %-os adokedvezmenyt biztosit az onkormhyzat 
illetekessegi teriileten lev6 nem lakh celjara szolgdo hetvegi h b  tulajdonokra. 

(2) 50 %-os adokedvezmeny illeti meg az epitmeny tulajdonosat, aki az eves 
epitmenyado osszeget eler6 osszegii kornyezetvedelmi beruhbast hajt vegre. Az 
adokedvezmeny elbirdaskhoz Budapest-Csepel Onkormhyzata Vhrosfejlesztesi ks 
Kornyezetvedelmi Bizottsaganak es a Polgarmesteri Hivatal VarosfejlesztQi es 
Kornyezetvedelmi Irodajhak szakert6i velemenyet kell beszerezni. 

(3) Tobbszintes adokoteles epitmenyek eseten a kornyez6 csatlakozo terepszint feletti 
masodik szintt61 a hasznos alapteriilet utan szamitott epitmenyadonak az 50 %-at 
kell fizetni. 

Az adokotelezettseg es az adomentesseg megallapitiskhoz az epitmeny, a helyiseg 
haszndatbaveteler61, a haszndat modositasarol, illet6leg visszavonashrol az epitesiigyi 
hatosag irasban koteles tiijekoztatni az adohatosagot. 

A rendelet hatekonyabb vegrehajtasa, illetve alkalmazashak el6segitese erdekeben az 
anyagi erdekeltsegi rendszer felteteleit kiilon rendelet szabdyozza. 

Az e rendeletben nem szabalyozott minden egyeb kerdesre az adozas rendjer6l szolo, 
tobbszor modositott 1990. evi XCI. torveny es a helyi adokrol szolo, tobbszor modositott 
1990. evi C. torveny rendelkezesei az irhyadok. 



E rendelet vegrehajtasa so rh  a fogalmakat a helyi adotorveny 52. §-a szerint es a 
kovetkez6 kiegeszitesekkel kell ertelmezni : 

(1) ~ ~ i i l e t :  az olyan Bpitmkny, amely a k6rnyez6 M s 6  tCrt6l epuletszerkezetekkel 
reszben vagy egeszben elvalasztott teret alkot es ezzel az allando vagy id6szakos 
tartozkodas illet6leg hasznalat felteteleit biztositja, ideertve az olyan onallo 
letesitmenyt is, amely reszben vagy teljes belmagassagaval a kornyez6 csatlakozo 
terepszint alatt van. (adokoteles helyiseg lehet pinceszinten es alagsorban is). 
~~i i le t resz  az Bpiilet mfiszalulag elkiilonitett, kulon bejhattal ellatott resze. 

(2) kiegCszit6 helyiskg: az, amely az udul6tula,jdon, hetvegi h b ,  miihely, raktar, iroda, 
iizlet stb. nem lakas celjhra szolgdo adokoteles epitmenyek rendeltetesszerii 
hasznalathhoz sziiksegesek, de huzamosabb emberi tartozkodhsra reszben es 
ideiglenesen sem szolgalnak (Pl. IiizelGter, tholo, szMto, padlas, szersziimkamra, 
szin, stb.); 

(3) tillattarttist 6 novCnytermesztCst szolgsild CpitmCnyek: mfitragyathrolok, magthak, 
termenythrolok, iiveghb, istallo, stb . ; 

(4) hCtvCgi hriz: pihenesre, idenyjellegii tartozkodasra szolgalo - nem lakas celjhra 
haszndt - olyan helyiseg vagy osszefigg6 helyisegcsoport, amely ktilon bejkattal 
rendelkezik es alaprajzi beosztisand fogva a rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas. 

(5) Tobbszintes addkiiteles CpitmCnyek kedvezminye: a kedvezmeny a tobbszintes 
adokoteles epiiletnek azon reszere vonatkozik, amely a terepszint alatt elhelyezked6 
(pinceszinten 6s alagsorban lev6 helyisegek) valamint a fdldszinti helyisegek feletti 
szinten van. 

E rendelet 1997. januh 1-jet61 lep hatdyba. 
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Ztiradelr: ahirdetve 1996. oktober 8. napjan. 


