Nyilatkozat adómentesség igénybevételéhez
Vonatkozó főbb jogszabályok:
•
1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)
•
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
•
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
•
35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
•
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
Hatáskör címzettje: önkormányzat jegyzője
Ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal
Újfehértó, Szent István út 10.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:
8 – 13-ig
Kedd:
8 – 12-ig
Szerda
8 – 17-ig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8 – 12-ig
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (2)- (4) bekezdései értelmében adómentes
valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület,
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi
iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági
társaság.
A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben
folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön
adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Az építmény- és telekadóban a mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az
ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként - a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató
szervezet esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként - bejegyzett adóalany
kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére
használ.
A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.
Adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi
szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért
felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § b) pontja értelmében mentes az
adó alól az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet
megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9/A § értelmében az önkormányzati
adóhatóságnak nem kell határozatot hoznia, ha az adóalany az adóévben - az 5. § valamely
rendelkezése alapján - mentes az adó alól. Az önkormányzati adóhatóság az adóévi
adómentesség tényét a nyilvántartásában rögzíti.

