
A /2011. () Önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által nyújtott közvetett 
támogatásokról 

 11. sz. melléklet 

A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések,
adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó 

Adómentesség, adókedvezmények (Ör. 3. § és 8. §) igénylésének lehetısége 2004.01.31.-tıl
gyakorlatilag megszőnt.

Helyi rendeletünk ezen idıponttól kezdıdıen 3 mentességet nevesít, kizárólag magánszemélyek
részére:

1.     mentes a lakás,

2.     a lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig,  és a

3.     lakóingatlanhoz tartozó  – Htv. 11. § (2) bekezdésében meghatározott – telekrész.

Ezeket számszerősíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokrólbevallást nem kell
benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója 

Adókedvezmények   

43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

Adómentesség
Mivel a rendelet6. § (2) bek.értelmébena menteslakásrólnemkell bevallásttenni,ezekszámáról
– ez alapján a kvázi kiesı bevételrıl – információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az
építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.
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Gépjármőadó: 

Nem helyi rendelettel szabályozott adófajta, ahol kizárólag aGépjármőadóról szóló 1991 évi
LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetık
igénybe. 

Ennek vonatkozó adatai:
összegben.

A Gjt.-ben foglaltak szerint részesült adómentességben - leggyakrabban a súlyos
mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek – 699 adózó,10.353.710.-
Ft érintett összegben.

Gépjármúadó mentességben részesült 618 adózó összesen 7.781.062.- Ft összegben a következı

méltányossági jogcímeken: okmányirodában bejelentett, de a jármőnyilvntartásban nem rögzített
korábbi években történt gépjármő tulajdonjog átruházás, a rendırség által igazolt birtokból való
kikerülés, stb.

Mindösszesen 1.317 adózó, 18.134.772.- Ft összegben
(Megjegyzés:az „érintett összeg”közlésetájékoztatóadat,azonösszegetszámszerősíti, mely a
kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában elıírásra kerülne mint fizetési kötelezettség,
ezért a törzskivetés összegében nem szerepel! )

Az adózás rendjérıl szóló 2003.évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. §rendelkezéseinek
megfelelıen - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követıen - 2010. évben
engedélyezett adómérséklések  és  fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás):

Építmény és telekadó

Adómérséklés                                                       6 db

Érintett összeg:                                          4.068.316.- Ft

Fizetési könnyítés - részlet:                                  45 db          érintett összeg: 249.156.885.- Ft

                             - fizetési halasztás:                    7 db          érintett összeg:      9.772.856.- Ft

2011. évre áthúzódó fizetési könnyítés                  22 db 

Érintett összeg:                                      75.677.314.- Ft
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Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés                                                   22 db

Érintett összeg:                                         379.180.-Ft

Fizetési könnyítés:                                                9 db

Érintett összeg:                                         489.608.-Ft

2011. évre áthúzódó fizetési könnyítés                 6 db 

Érintett összeg:                                         272.429.-Ft

Gépjármőadó

Adómérséklés                                                    77 db

Érintett összeg:                                        2.655.474.-Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás):                39 db

Érintett összeg:                                      6.407.897.- Ft
halasztás), vagy részletekben került sor alapkamat felszámításával, magánszemélyek esetében
kamatmentesen (az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelıen).
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