
Vácduka Község Önkormányzata 
2167 Vácduka, Béke tér 1. 

                   Tel./Fax: 27-566-610 

 

Adómentességi nyilatkozat 

……………. évi helyi iparűzési adó  

egyesület, alapítvány, közszolgáltató szervezet, köztestület, önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, közhasznú nonprofit gazdasági társaság 

részére 
(A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni!) 

 

Szervezet neve: ……………………………………………………………………………………. 

Címe: ………………………………………………………………………………………………. 

Adószáma: ……………………………………………. 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a fenti adóalany képviselője 

kijelentem, hogy a jelzett szervezetnek a megelőző adóévben folytatott vállalkozási 

tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési 

kötelezettsége nem keletkezett, így a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3.§ (2) bekezdése 

alapján hipa mentesség illeti meg. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

A NYILATKOZAT A BEVALLÁSSAL EGYENÉRTÉKŰ. 

 

Kelt: …………………………………… 

 

                ___________________________  

                                                                                                 aláírás  



ÚTMUTATÓ 

 

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 3. § (1), (2) és (3) bekezdése 

alapján: 

3. §9 (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany: 

a) a magánszemély, 

b)10 a jogi személy, egyéb szervezet, 

c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 

 

(2)11 Adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - 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. 

 

(3)12 A (2) bekezdés szerinti 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 (2) bekezdés 

szerinti 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. 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000100.TV#lbj8id93e0
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000100.TV#lbj9id93e0
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000100.TV#lbj10id93e0
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000100.TV#lbj11id93e0

