ADÓSAROK
Tájékoztató magánszemélyek kommunális adómentességének igénybevételéről, valamint a
gépjárműadó mentesség változásáról
A Pápai Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője felhívja az adózók figyelmét, hogy a 2017. évi
magánszemélyek kommunális adója megfizetése alóli mentesség iránti kérelem január 31. napjáig
nyújtható be az önkormányzati adóhatósághoz. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a határidő
jogvesztő, az azt követően benyújtott kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. Az adómentesség
feltételei az előző évhez képest nem változtak, mentességre jogosult
a) aki január 1-jén települési lakhatási támogatásban részesül,
b) aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át (85 500,- Ft),
c) akinek január 1-jén ápolása-gondozása céljából ápolási díjat vagy települési ápolási
támogatást folyósítanak, vagy
d) aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, vagy a magasabb összegű
családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM
rendelet 1. melléklet I. rész A:2 mezőjében meghatározott hallási fogyatékos, A:3 mezőjében
meghatározott értelmi fogyatékos, A:4 mezőjében meghatározott látási fogyatékos, A:5
mezőjében meghatározott mozgásszervi fogyatékos, II. rész A:2 mezőjében meghatározott
pervazív fejlődési zavarok jogcímen magasabb összegű családi pótlékban részesül.
Fontos, hogy kérelmet csak abban az esetben szükséges benyújtani, ha a mentességről szóló
határozatban egy évre – 2016. – állapítottuk meg a jogosultságot, vagy a kérelmező új jogosultként
kéri a mentesség megállapítását.
A kérelmet az erre szolgáló nyomtatványon, a szükséges igazolásokkal együtt kell eljuttatni az
Adóügyi Csoporthoz.
Nem kell újabb mentességi kérelmet benyújtani, amennyiben több évre vagy határozatlan időre szól a
jogosultság és az adózó körülményeiben változás nem történt.
2017. évtől a gépjárműadó mentességre jogosultak köre kibővül. Eddig a súlyos mozgáskorlátozott
magánszemély, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, valamint a cselekvőképességet korlátozó
gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt szállító, vele közös háztartásban
élő szülő volt jogosult egy darab 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13 000 Ft
adókedvezményre. 2017. évtől a mentességre jogosultak köre kibővül az egyéb fogyatékossággal élő
személyekkel (autista, látás-, hallássérült). A súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal
élő személlyel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany is jogosult mentességre. A
mentességre vonatkozó kérelmet a 102/2011. (VI.29.) Korm. rendeletben meghatározott
szakvéleménnyel együtt kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.
Valamennyi mentességi kérelemhez szükséges nyomtatvány elérhető Pápa város honlapján
(http://www.papa.hu/papaiak/polgarmesteri-hivatal/dokumentumtar), az Ügyfélszolgálati Irodán, vagy
az Adóügyi Csoportnál.
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésre a Pápai Polgármesteri
Hivatal Adóügyi Csoportjának munkatársai:
 személyesen ügyfélfogadási időben: kedden 8-12 óráig, szerdán 8-12 és 13-17 óráig,
pénteken 8-12 óráig
 telefonon: 89/515-065, 89/515-080, 89/515-082, 89/515-061 elérhetőségeken.
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