DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
….../2015. (…....) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 45/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h)
pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdésének d)
és e) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete
62. § (2) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
A helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nyilatkozat alapján mentes az adó alól a külterületen lévő építmény, ha az ingatlant a Htv. 12. §-a
szerinti tulajdonosa életvitelszerűen lakás céljára használja és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó
haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik. A mentesség feltételeinek
fennállásáról az adózó az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyilatkozhat. A mentesség a nyilatkozat
benyújtása évétől illeti meg az adózót azokra az évekre, amely év első napján a mentességi feltételek
fennállnak.”
2.§
(1) A Rendelet 5. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„(4) [Az adóbeszedésre kötelezett az adómentességi jogcímre jogosító tartózkodást a 3. mellékletben
szereplő nyomtatványon tett nyilatkozattal igazolja az önkormányzati adóhatóság felé.] A 18. életévüket
be nem töltött személyek esetében igazolásként elfogadható a szálláshelyen használt „Bejelentőlap” is,
amennyiben az azon szereplő adatokból a mentesség fennállása megállapítható.”
(2) A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti nyilatkozatokat, vagy a 18. életévüket be nem töltött személyek
esetében a „Bejelentőlap”-ot az adóbeszedésre kötelezettnek a 2. melléklethez csatolva meg kell
őriznie."

3.§
A Rendelet 1. melléklet „Tájékoztató” szövege helyébe a következő szöveg lép:
„[Tájékoztató]
A helyi adókról szóló 45/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében
adómentes a külterületen lévő építmény, ha az ingatlant a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §a szerinti tulajdonosa életvitelszerűen lakás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó
haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik. A mentesség feltételeinek
fennállásáról adózó az adóhatóság által rendszeresített jelen nyomtatványon nyilatkozatot tesz. A
mentesség a nyilatkozat benyújtása évétől illeti meg az adózót azokra az évekre, amely év első napján a
mentességi feltételek fennállnak.
Adóalanyiság átvállalása esetén a mentesség feltételeinek az eredeti adóalany(ok)nak (valamennyi
tulajdonosnak, haszonélvező esetén a haszonélvezőnek) kell megfelelnie és nyilatkozatot benyújtania.
A nem lakás céljára használt helyiségekre a rendelet 1.§ (3) bekezdése szerinti adómentesség nem
vonatkozik. Ezekre vonatkozóan adóbevallást kell benyújtani, amennyiben ezt az adóalany korábban
nem tette meg.”
4.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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