
BUDAPEST-CSEPEL O N K O R ~ N Y Z A T A  

Budapest-Csepel ~nkormhn~zata 

az CpitmCnyad61-61 sz61o 
3611998.(XII. 15.), 40/1997.(XII. 16.), 611997. (III.25.) es 4311996. (X. 8.) Kt rendelettel 

modositott 
2911995. (XI. 21 .) Kt s z h u  rendelet 

m6dositrisrir61 



Budapest-Csepel djnkormainyzata 26/1999.(XII.14.) Kt szaimd rendelete 
az CpitmCnyadbr61 sz616 

36/1998.(XII.15.), 40/1997.(XII.16.), 6/1997.(III.25.) Cs 43/1996.(X.8.) Kt 
s z h 6  rendelettel mbdositott 

29/1995.(XI.21.) Kt szaim6 rendelet mbdositaisairbl. 

Budapest-Csepel Onkormanyzata a helyi adokrol szolo 1990. evi C. torveny alapjan, tekmtettel a 
Fovarosi KozgyiilQ 1911 99 1 .(XI. 15.) s z h u  rendelettel modositott 511 99 1 .(XI. 19.) s z h u  
rendeletenek 1. tj (2) bekezdeseben foglaltakra, a helyi Onkormanyzatokrol szolo 1990. evi LXV. 
torveny 16. tj (1) bekezdeseben meghatarozott jogkorenel fogva, az alabbi rendeletet alkotja: 

A 36/1998.(XII. 15.), 40/1997.(XII. 16.), 6/1997.(LU.25.) 6s 43/1996.(X.8.) Kt szamu rendelettel 
modositott 29/1995.(XI.21.) Kt szamu rendelet (a tovabbiakban Ktr.) 4. $-a a kovetkezo (3) 
bekezdessel kiegesziil: 
Adokoteles epitmeny megvhsarlasa vagy hasznalatbavetele eseten az adofizetesi kotelezettseg elso 
ket eveben adomentes az az adoalany, alu az epitmenyben - sajat vallalkozasaban - legalabb 10 % 
reszere uj, dlando munkahelyet teremt . A letszhnovekedest az adobevallas ben#jtbaval 
egyidejuleg kell igazolni. 
Az adomentesseg feltetele, hogy a korabbi idoszakbol adohatraleka nincs. 

A Ktr. 5. tj-anak cime "Az adokotelezettseg keletkezese, vhltozasa es megsziinese" cimre vdtozik. 

Egyidejiileg a $ a kovetkezo uj (2) bekezdessel egbziil ki es a jelenlegi (2) bekezdes es (3) 
"' , bekezdes szamozisa (3) es (4) bekezdesre valtozik. 

(2) Az adokMelezettseget erinto valtozbt (igy kulonosen a hasznos alapteriilet modosulbPt, az 
epitmeny atminositeset) a kovetkezo ev elso napjatol kell figyelembevenni. 

3- § 

Az ertelmezo rendelkezeseket tartalmazo 12.s a kovetkezo (6) bekezdessel egesziil ki: 

Az epitmeny megsziinese: ha az Cpiiletet lebontjak vagy megsemmisiil. 



4- § 

A rendelet modositassal nem erintett reszei vdtozatlanul hatalyban maradnak. 

A Ktr. 4. $ (3) bekezdeset elso izben a 2000. januh 1-to1 adokoteles epitmknyekre lehet 
alkalmazni. 

6- § 

Ez a rendelet 2000. januh 1-en 1ep hatdyba. 

I(lhirdetve: 1999. december 14. 

&kcJ.kLu~ 
~ b r a h h n e  Turner 


