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1. 2014. adóévben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelmem (nyereségem) után
sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettségem nem keletkezett.
(helyi iparűzési és építményadóhoz)
2. 2014. évben társasági adófizetési kötelezettségem nem keletkezett.
(gépjárműadóhoz)
3. 2013. évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem legalább 75 %-a helyi és helyközi
menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.
(gépjárműadóhoz)
..............................., .............. év

.................................... hó ............ nap
..................................................
cégszerű aláírás

(Nyilatkozat megfelelő része megjelölendő!)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény 3. § (2) bekezdése értelmében feltételesen
mentes valamennyi helyi adó alól a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a
köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó
vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.
Ezen szakasz (3) bekezdése szerint a mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző
adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön
adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség - az
ott felsorolt adóalanyok számára - csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység
kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az
adóhatóságnak.
A gépjárműadóról szóló - többször módosított - 1991. évi LXXXII. törvény 5. § pontja alapján feltételesen
mentes az adó alól
b) a társadalmi szervezet és az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, ha a tárgyévet megelőző évben
társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, továbbá
c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének
legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel
teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.

