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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/11621 . számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 181 . §-át a következőképpen javasoljuk módosítani

„A Gjt. 9. §-ának (1) bekezdése [a második mondat után a következő mondattal egészül
ki] helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az adóztatási feladatokat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -a maizánszemély
adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi
LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba, míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az
egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg
telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság (a
továbbiakban együtt : adóhatóság) látja el . Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely, illetőleg
a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától
az új lakcím, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult . 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 a 2 . § (1) bekezdés szerinti tulajdonos
[jármű]nyilvántartásba[n] bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással érintett gépjármű adóztatására .
Amennyiben a hatósági nyilvántartás a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, akkor
a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult a gépjármű adóztatására .""

Indokolás
A benyújtott módosító indítvány célja, hogy az illetékesség kérdését a 2005 . évtől a nem
vállalkozó magánszemélyek esetében a magányszemély (lakcímnyilvántartó hatóság által
nyilvántartott) lakcíméhez - ahol a magánszemély egyébként életvitelszerűen é1- rendelej e az
olyan esetekben, amikor a lakcímnyilvántartó, illetve a járműnyilvántartó hatóság
nyilvántartási rendszerében más-más lakcím van feltüntetve . A módosítás eredményeként az
önkormányzati adóhatóságok magánszemélyek esetében a lakcímnyilvántartásból, míg nem



magánszemélyek esetében a járműnyilvántartásból kapnak adatokat az adóalanyokra
vonatkozóan, s ezen információ az adókivetési jogosultsághoz, nevezetesen az illetékesség
megítéléséhez jogalapul szolgál . A módosító indítvány a mai lakcímváltozási gyakorlatot
kívánja kezelni azzal, hogy az állámpolgár ,tényleges (lakcímnyilvántartás szerinti) települési
önkormányzathoz telepíti az adóztatási jogkört . Ugyanis a más településre költöző
állampolgárt a hatályos jogszabályok alapján külön a lakcímnyilvántartó és külön a
járműnyilvántartó hatóság felé terheli változás-bejelentési kötelezettség, a mai gyakorlatban
azonban a bejelentés alapvetően csak a lakcímnyilvántartó felé teljesül . 2005 . január 1-jétől a
gépjárműre és az adóalany nevére vonatkozó adatokat a járműnyilvántartásból, míg az
adóalany lakcímadatát a lakcímnyilvántartásból kapja meg az illetékes adóhatóság, így a
2005. évi adókivetés már ennek megfelelően történhet.
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