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Nyilatkozat
építményadó és / vagy telekadó alóli mentesség igénybevételéhez
Abasár Község Önkormányzata Képviselő‐testületének a helyi adókról szóló többször
módosított 12/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése alapján mentes az
építményadó és telekadó kötelezettség alól a 70. életévét betöltött magánszemély, feltéve,
hogy egyedül él, vagy kizárólag 70. életévet betöltött hozzátartozójával él együtt, és egyedül
élő esetén jövedelme, vagy családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a
mindenkori minimálbér háromszorosát.
Az adórendelet 6. § (3) bekezdése alapján az építményadó és telekadó mentesség, illetve
kedvezmény adónemenként egy adótárgy után illeti meg az adózót, azzal, hogy építményadó
esetén a mentesség, illetve kedvezmény kizárólag azon lakás céljára szolgáló építmény után
jár, melyben az adózó lakik. Az adórendelet 6. § (4) bekezdése értelmében a kedvezmények,
mentességek igénybevétele esetén az adott év január 1‐jei állapot az irányadó.

Az adómentesség bejelentés útján, jelen nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával
igényelhető.

Név:

…………………………………………………………………………….

Születési hely, idő:

…………………………………………………………………………….

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………….

Cím:

…………………………………………………………………………….

Az adó alapját képező ingatlan (építmény és/ vagy telek) címe, helyrajzi száma:
1.) ………………………………………….
2.) ………………………………………....

Alulírott …………………………………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a 70. életévemet ……………………… január 1‐ig betöltöttem és egyedül élek, vagy kizárólag 70.
életévet betöltött hozzátartozómmal élek együtt, és jövedelmem, illetve családomban az egy főre
eső jövedelem havi összege nem haladja meg a mindenkori minimálbér háromszorosát (454/2015.
(XIJ. 29.) Korm. rendelet alapján 2016. évben: 111.000,‐ Ft x 3 = 333.000,‐ Ft/hó). Abasár Község
Önkormányzata Képviselő‐testületének a helyi adókról szóló 12/2012. (XII. 01.) rendelete 6.§ (1)
bekezdés alapján kérem az építményadó és/vagy telekadó kötelezettség alóli
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mentességet.

Tudomásul veszem, hogy Abasár Községi Önkormányzat Jegyzője, mint a helyi adóhatóság, illetve az
általa megbízott adóhatósági dolgozó bármikor, ‐ előzetes bejelentés nélkül — helyszíni ellenőrzés
keretében ellenőrizheti, hogy az adómentességre okot adó körülmény a valóságnak megfelel.

Kelt: ………………………………………., ………………év ……………… hó …………….. nap

…………………………………………………………………………
aláírás

Előttünk. mint tanúk előtt:
1.,

2.,

Név: ………………………………………………………………………

Név: ………………………………………………………………………

Aláírás: ……………………………………………………………………

Aláírás: ……………………………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………

Személyi igazolvány száma: ……………………………………

Személyi igazolvány száma: ……………………………………
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