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JAVASLAT
DMJV Önkormányzata Közgyűlésének az elektronikus úton teljesíthető

adókötelezettségekről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!
      I.

Általános indokolás

Az adózás rendjéről  szóló 2003.  évi  XCII.  törvény 175.  § (24) bekezdése felhatalmazza az
önkormányzatot  arra,  hogy  rendeletben  tegye  lehetővé  az  önkormányzati  adóhatósághoz
teljesítendő adókötelezettségek céljára az önkormányzatoknál kötelezően alkalmazott, közzétett
nyomtatványokon  a  bejelentési,  bevallás,  illetve  adatszolgáltatás  elektronikus  úton  történő
teljesítését. 
Adóhatóságunk  2017.  évben  az  eddig  elektronikusan  kitölthető,  de  csak  papír  alapon
benyújtható nyomtatványokat elektronikusan benyújthatóvá alakítja át. 
Az elektronikus ügyintézés szabályait fenti jogszabályi előírás alapján rendeletbe kell foglalni.

II.

Részletes Indokolás

1.) A mellékelt rendelet-tervezet 1. §-a meghatározza, hogy mely adónemekre terjednek ki a
rendeletben meghatározottak.
2.) A mellékelt rendelet-tervezet 2. §-a az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton tör-
ténő adókötelezettségek teljesítését szabályozza.

3.) A mellékelt rendelet-tervezet 3. §-ában a rendelet hatályba lépése kerül rögzítésre.

Az előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a közgyűlési postázást követően tárgyalta meg, ezért a bi-
zottságok elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a melléklet szerinti rendelet-tervezet elfogadására.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Pintér Attila s.k.             Hingyi László s.k.
   a pénzügyi bizottság elnöke        a  gazdasági és területfejlesztési

             bizottság elnöke

          Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke

      



az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
……./2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete 

az elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § A rendelet tárgyi hatálya Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett
adóztatási tevékenységhez kapcsolódó elektronikus formában teljesíthető ügyintézésre terjed ki
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  által  bevezetett  helyi  adók,
valamint a gépjárműadó, talajterhelési díj és termőföld bérbe adásából származó jövedelemadó
és helyi jövedéki adó vonatkozásában.

2.  §  (1)   Az önkormányzati  adóhatósághoz  bejelentés,  változás bejelentés,  bevallás,  illetve
adatszolgáltatás  (a  továbbiakban:  adókötelezettség)  elektronikus  úton  is  teljesíthető,
melyhez az adóhatóság nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít.

.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez
szükséges  informatikai  alkalmazások  és  űrlapok,  nyomtatványok  az  önkormányzat
honlapján (http://dunaujvaros.hu/adougyek) érhetők el.

(3)  A kitöltött  nyomtatványt  az ügyfélkapun keresztül  a  központi  elektronikus szolgáltató
rendszer útján lehet eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.

3. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Cserna Gábor                   Dr. Sürü Renáta
polgármester                           jegyző

Záradék:
A rendelet 2016. november 18-án kihirdetésre került.

      Dr. Sürü Renáta
 jegyző

http://dunaujvaros.hu/adougyek
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