
 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

2009. évi mentesség megszerzéséhez  
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény3. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 
 
 
 

 

A Létavértes város Önkormányzata illetékességi területén a ............................................. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
alatt lévő építménnyel *,  illetőleg az ott folytatott tevékenységgel * kapcsolatban kijelentem, 
 
(kijelentjük), hogy a ................................................................................................................... 
 
.........................................................................................................................................nak/nek/ 
 
az 2008. évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után 

sem bel,- sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szervként az 

eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 
 
Cím:............................................................................................................................................. 
 
Adószáma: ................................................ Statisztikai számjele: ............................................... 
 

 

…………………………………………….., …………év………………………hó……...nap. 
 
 
 

 

…………………………………………………………  
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 

___________________________  
* : A megfelelő rész aláhúzandó !

 

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 

4281 Létavértes, Kossuth u. 4. 

Telefon: (52)- 376-101, Fax: (52)- 376- 345 

e-mail cím:  

letavertes@gmail.com 

www.letavertes.hu 

 

http://www.letavertes.hu/


Ú T M U T A T Ó 
  

a "Nyilatkozat a 2009. évi mentesség megszerzéséhez a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 3. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján" című nyomtatvány kitöltéséhez. 
 
 
 
 

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

 

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

 

a/  a magánszemély,  
b/  a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,  
c/  a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi  

egyesülése. 
 
 
 

(2) Adómentes az (1) bekezdés b/ és c/ pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi 

szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú 

társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj-pénztár, a költségvetési 

szerv, a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény és – kizárólag a helyi 

iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő 

nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott 

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

adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi 

költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany 

írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 
 
 
 

 
A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény - Htv. - 52. §. 35. pontja 
értelmében: 

 

A Htv. 52. § 35. pontja szerint közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió 

Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., Diákhitel 

Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit 

gazdasági társaság, továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást (a 

továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók – ideértve a víziközmű-társulatot is – feltéve, ha nettó 

árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás 

nyújtásából származik. 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. 

 
 
 
 
 
 
 


