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Jegyző
ADATLAP
Magánszemélyek építményadó mentesítési kérelem benyújtásához/elbírálásához
NÉV:
Születési név:
Szül. hely idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

Felhívom a figyelmét, hogy az elengedésre irányuló kérelmét csak tárgyévre vonatkozóan nyújthatja be.
A 42/2011. (VI.29.) önkormányzati helyi rendelet 5. § alapján Kérelemre, tárgyévre mentesíthető az építmény után fizetendő adó
megfizetése alól az a magánszemély adózó, aki a tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épületben, az év első napján az ingatlant
lakóhelyként tényszerűen, életvitelszerűen használja, ha legfeljebb egy ingatlan tulajdonjogával vagy legfeljebb egy ingatlanon fennálló
haszonélvezeti joggal rendelkezik, és az alábbi három feltétel bármelyike fennáll:
a) 65 éven felüli, egyedül élő és a havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 500%-át (142.500 Ft-ot);
b) 65 éven felüli és akinek – kétszemélyes háztartás esetén – a vele közös háztartásban élő 65 éven felüli házastársával vagy
élettársával együtt számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 400%-át (114.000
Ft-ot);
c) az adózó vagy a vele közös háztartásban élők egyike rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, és a
háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át (85.500 Ft-ot).
Kérelmező jövedelmi adatai (Ft):
Nyugdíj havi összege:

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:
NÉV

SZÜL. HELY, IDŐ

ROKONI KAPCSOLAT

HAVI NETTÓ JÖVEDELEM

FIGYELEM!!! A jövedelmi adatok alátámasztásához az aktuális évi nyugdíjat, rokkantsági ellátást, fogyatékossági támogatást
igazoló irat, illetve az azt megállapító határozat csatolása szükséges.

Alulírott nyilatkozom, hogy az építményadó alapját képező ingatlanon kívül ingatlan tulajdonnal/haszonélvezeti
joggal
rendelkezem/ nem rendelkezem*
A megfelelő rész aláhúzandó!

Tájékoztatás
Az adatlapon szereplő adatokat az adóhatóság az építményadó mentesítési kérelem elbírálásához használja fel. Az adatlap kitöltése és adatok
szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el a kérelmét.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz,
hogy a személyes és közeli hozzátartozóim adatait az adóhatóság a kérelem elbírálásához szükséges mértékben kezelje.

Kelt:

Adózó aláírása

