DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
….../2017. (…....) 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, 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, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nyilatkozat alapján mentes az adó alól a külterületen lévő építmény azon része, amelyet az
ingatlan Htv. 12. §-a szerinti tulajdonosa életvitelszerűen lakás céljára használ és ezzel egyidejűleg
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. §
A R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről
szóló törvény szerinti reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy
pontossággal - számított felülete után az adó évi mértéke reklámhordozónként:
a)

5 m2-ig 0 Ft/m2,

b)

5,01 m2-től 12.000 Ft/m2."
3. §

A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §
Hatályát veszti a R. 11. §-a és az azt megelőző 3. alcím.

5. §
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

Dr. Papp László
polgármester

1. melléklet a …/2017.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 45/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
építményadó alóli mentesség megadásához
Az adózó
neve:
..............................................................................................................................
lakcíme:
..............................................................................................................................
születési helye, ideje: ..................................................................................................................
anyja neve:
..............................................................................................................................
adóazonosító jele:
..................................................................................................................
telefonszáma:
............................................................................................(megadása önkéntes)
Az adóköteles külterületi építmény
címe:
..........................................................................................................
helyrajzi száma:
..................................................................................................................
Alulírott adójogi és büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom:
A fenti külterületi építményt életvitelszerűen lakás céljára használom és lakástulajdonnal, lakásra
vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezem.
A fenti ingatlanon (megfelelő rész aláhúzandó)
nincs - van
vállalkozás üzleti tevékenységére
nincs - van
gépkocsi tárolására
nincs - van
egyéb, nem lakás céljára
használt építmény(rész).
Tudomásul veszem, hogy amennyiben van ilyen építmény(rész), arról bevallást kell benyújtanom,
amennyiben ezt korábban nem tettem meg.
Debrecen, 20...............................
aláírás
Tájékoztató
A helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében
adómentes a külterületen lévő építmény azon része, amelyet az ingatlannak a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 12. §-a szerinti tulajdonosa életvitelszerűen lakás céljára használ és ezzel
egyidejűleg 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.”

