
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének

73/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc –  Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  és  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  13.  pontjában  és  23.  §  (5)  bekezdés  15.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a következő, III/A. Fejezettel 
egészül ki:

„III/A. Fejezet 

 Bevallás-benyújtási kötelezettség alóli mentesség 

11/A. §  A Htv. 43. § (2) bekezdése alapján, bevallás benyújtási kötelezettség alóli mentesség illeti 
meg az adóalanyt, az 5. § és 10. § a) pontjában foglalt adómentességi feltételek fennállása esetén.”

2. §  Ezen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2012. december 13.

dr. Peitler Péter 
jegyző

Ughy Attila
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  2012. 
január 1. napjától hatályos, 43. § (2) bekezdésben foglalt szövegében megfogalmazott mentesítési 
jogát gyakorolja. A rendelet célja, hogy az adóalanyok regisztrációs terhei csökkenjenek.

A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (Jat.)  17.§  (1)  bekezdése  szerint  lefolytatott 
hatásvizsgálat  alapján  megállapítható,  hogy  a  rendeletmódosítás  következtében az  adóalanyok 
regisztrációs  terhei  csökkenni  fognak,  az  I.  fokú  adóhatóság  adminisztratív  feladataiból  adódó 
járulékos költségek szintén csökkenni fognak.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A jogalkotó, annak érdekében, hogy  az állampolgárok regisztrációs  terheit  csökkentse, 
felruházta a Képviselő-testületet azzal, hogy rendeletében szabályozva mentesítse a  vállalkozónak 
minősülő adóalany kivételével,  a  bevallás-benyújtási  kötelezettség  alól  azokat  az  adóalanyokat, 
akiket nem terhel adófizetési kötelezettség. Ezen mentességet csak akkor indokolt megállapíthatni, 
ha  a  magánszemély adóalany 16 m² alapterület  meg nem haladó garázs,  lakás  céljára  szolgáló 



épület,  épületrész  tulajdonjogával  bír,  továbbá  olyan  telekkel,  amely  lakás  céljára  szolgáló 
épülethez vagy épületrészhez tartozik.

2. §-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
– továbbiakban:  Jat.  –  7.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  jogszabályban  meg  kell  határozni  a 
hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.  A hatályon 
kívül helyezésről nem kell rendelkezni, tekintettel a Jat. 12. §-ában foglaltakra.

Budapest, 2012. december 13.

dr. Peitler Péter 
jegyző

Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. december 18.

dr. Peitler Péter
jegyző


