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NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
Tisztelt Adózó!
A nyomtatvány kitöltését a fejezetek kiválasztásával kell elkezdeni.
ELŐLAP
A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve,
születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító
jele, email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást engedélyezése,
előzmény információ)
FŐLAP
Nyilatkozat
I.

Adóalany
Az adóalany adatainak feltüntetése szükséges (cég, szervezet, civil szervezet neve; adószáma;
székhely, lakóhelye; telefonszáma; e-mail címe).

II. Nyilatkozat adómentesség igénybevételéről
Az adózó nyilatkozatát tartalmazza arra vonatkozóan, hogy mely adóévben folytatott vállalkozási
tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után nem keletkezett adófizetési kötelezettsége.*
*A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (3) bekezdése szerint az
építmény- és telekadóban a mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló 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, adatbejelentésnek minősül.
A feltételhez kötött adómentességet az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a
köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár veheti igénybe.
Közszolgáltató szervezetnek minősül a törvény szerint a Magyar Posta Zrt., a Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét
folytató nonprofit gazdasági társaság. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot
üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből
származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó
feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 141. § (6) bekezdése alapján, ha az adózó adatbevallása
hiányos, valótlan vagy téves adatokat tartalmaz, úgy az adóhatóság legfeljebb tizenöt napos határidő
tűzésével az adózót hiánypótlásra hívja fel és a hiánypótlásra figyelemmel állapítja meg az adót.
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Figyelem! A Htv. 51/H. §-a szerint az az adóalany, amely e törvény 2019. december 31-én hatályos
szabályai alapján alapítványként feltételes adómentesség igénybevételére jogosult, e mentességet 2022.
december 31-ig igénybe veheti, ha vállalja, hogy 2023. január 15-ig igazolja, hogy a Civil törvény
szerinti közhasznú jogállást szerzett. Ha az adóalany e vállalását nem teljesíti, a feltételes mentességre
tekintettel meg nem fizetett adót az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt
összegben köteles az adóhatóság felhívására megfizetni. A szervezet megszűnése esetén e fizetési
kötelezettség az alapítót vagy annak jogutódját terheli.
Az önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról,
nyomtatványokról az www.bp18.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

adatbejelentési

Amennyiben a bevallással kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse az Adó Osztályt a központi
telefonszámon: 296-1400. E-mailt az uszi@bp18.hu e-mail címre tud küldeni, melyet az ügyfélszolgálat
továbbít az Adó Osztály részére.
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