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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az adókról,
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló
T/l 1621 . számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 178. §-át a következőképpen javasoljuk módosítani :

„178 . § A Gjt. 2. §-ának (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) Az adó alanya - a (2)-(3), illetve az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a gépjármű azon
tulajdonosa, üzemben tartó esetén üzemben tartója (a továbbiakban együtt : tulajdonos),
akinek/amelynek a nevére - a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999 . évi LXXXIV .
törvény alapján vezetett nyilvántartás (a továbbiakban : hatósági nyilvántartás) év első napján
fennálló állapota szerint - a forgalmi engedélyt kiállították . Amennyiben a hatósági
nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor
közülük az adó alanya az, aki/amely a hatósági adatszolgáltatást mejzelőző tárgyév utolsó
napján az adó alanya volt ."

„(4) Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem
tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a
tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó
alanya .""

Bizottsági módosító javaslat



Indokolás
A benyújtott módosító indítvány célja, hógy egyértelműsítse az adóalanyiság kérdését azokra
az esetekre, amikor a 2001 . év előtti közlekedési nyilvántartásba vett gépjárműveknek e
nyilvántartás szerint több tulajdonosa, üzembentartója van . Ezen jelenleg is adóztatott
gépjárműveknek, mint adótárgyaknak azonban - egy adott időben - csak egy adóalanya lehet .
A módosítás egyértelműen kimondja, hogy a hatósági adatszolgáltatásban feltüntetett több
tulajdonos/üzembentartó közül továbbra is az az adó alanya, aki a hatósági adatszolgáltatást
megelőző év utolsó napján az adóalany volt egy adott önkormányzati adóhatóságnál .

Budapest, 2004 . október 26 .
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