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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.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2018. január 1-től hatályos
módosítása jogosultságot teremt az önkormányzatok számára, hogy adókötelezettséget
állapítson meg az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a
településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók után.
A Htv. 12/A. §-a alapján az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Ptk. 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.
A Közgyűlés a talajterhelési díjról szóló 19/2007. (IV. 24.) rendelet, valamint a helyi adókról
szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2018. (X. 25.)
önkormányzati rendelettel pontosította, egyértelművé tette a 2018. január 1. napjával bevezetett
adóztatási gyakorlatot a reklámhordozókra vonatkozóan. Az önkormányzatoknak fontos
feladata a településkép védelme, amelynek eredményes érvényesülése elősegítése érdekében az
önkormányzati rendelet a városképi szempontból nem kívánatos óriás reklámfelületekre
nagyobb adómértéket állapított meg, míg a kis- és közepes méretű reklámtáblák adómértékét 0
Ft-ban határozta meg.
A Kormányhivatal novemberi jegyzői kollégiumi ülés alkalmával ismertetett jogértelmezése
szerint az önkormányzatnak nincs lehetősége az adómértéket 0 Ft-ban megállapítani, ezért
javaslom a 0 forint helyett 1.000 forintban határozni meg az adómértéket az 5 m2, vagy az annál
kisebb reklámtáblák esetében.
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 emelés eredményeként 10 adózónak emelkedik a fizetési kötelezettsége összesen kb.
1.000.000 forinttal.
ab) környezeti és egészségi következményeit:
Nincs ilyen hatás.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait:
Az adómérték változás miatt új határozatot kell kézbesíteni az adózóknak.
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit:
A rendelet módosítása után a rendelet megfelel a magasabb szintű jogszabályoknak.
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A szükséges feltételek jelenleg is rendelkezésre állnak. A határozatok kézbesítése
elektronikusan történik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a javaslatban foglaltak alapján a Rendelet elfogadására.
Debrecen, 2018. november 22.
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