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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2014. január 1. napjával hatályba
léptette a helyi adókról szóló 45/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
Rendelet), melynek módosítására jelen előterjesztés keretében javaslatot teszek az alábbiak
szerint.
1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2018. január 1-jétől
hatályos módosítása kötelezettséget teremt az építményadót már korábban bevezető
önkormányzatok számára, hogy az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon
elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók után adómértéket
állapítson meg.
A Htv. 12/A. §-a alapján az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári
Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére
vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való
elhelyezését követő év első napján keletkezik, és a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy
megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával
szűnik meg. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két
tizedesjegy pontossággal - számított felülete, amely után az adó évi mértékének felső határa
12.000 Ft/m2.
Az önkormányzatoknak fontos feladata a településkép védelme, amelynek eredményes
érvényesülését segíti elő az, ha az önkormányzati rendelet a megfelelő városképi szempontból
nem kívánatos óriás reklámfelületekre nagyobb adómértéket állapít meg.
2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályon kívül helyezésével 2018. január
1. napjától nincs lehetőségük az önkormányzatoknak az elektronikus ügyintézést rendeletben
szabályozni, ezért a rendelet elektronikus ügyintézésre vonatkozó 3. alcímét és 11. §-át hatályon
kívül kell helyezni.
3. A R. 1. § (3) bekezdésének módosítása a nyilatkozat alapján biztosított építményadó
mentesség szövegének pontosítása. A külterületi gazdasági épületben lakó tulajdonos
építményadó kötelezettségéből arra az építményrészre vonatkozik a mentesség, amelyet a Htv.
12. §-a szerinti tulajdonosa életvitelszerűen lakás céljára használ, az egyébként adóköteles
gazdasági épület többi részére nem. Az 1. melléklet módosítása csak a Tájékoztató szövegét
pontosítja ennek megfelelően.
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a Rendelet elfogadását.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) és (2) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményeként a következőket állapította meg.
a) Megvizsgáltuk a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait:
Az óriásplakátok visszaszorítására törekszik a Rendelet megalkotásával az önkormányzat. A
12.000 Ft/m2 adómértékkel érintett reklámhordozók után fizetendő építményadó költségvetési
bevételként jelentkezik majd.

ab) környezeti és egészségi következményeit:
Városképi szempontból pozitív változást hozhat az intézkedés bevezetése azáltal, hogy az
óriásplakátok száma csökkenhet.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait:
Új feladatként jelentkezik a bevallások feldolgozása, az adókivetési határozatok kiküldése, a
befizetések könyvelése, az esetleges beadványokkal kapcsolatos ügyintézés.
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit:
A javaslat elfogadása esetén annak városképre gyakorolt pozitív hatásának érvényesülése
várható, és az építményadóztatás gyakorlata a külterületi gazdasági épületekre vonatkozó,
nyilatkozat alapján biztosított mentesség tekintetében egyértelművé válik.
A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással
élhet.
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A szükséges feltételek jelenleg is rendelkezésre állnak.
Kérem a T. Közgyűlést a javaslatban foglaltak alapján a Rendelet elfogadására.
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