KÉRELEM
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2015.
(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján adható mentességhez
________________ évre vonatkozóan
1.

A lakás tulajdonosának, bérlőjének (adóalanyának)
neve: ________________________________________ születéskori neve________________________
születési helye, ideje: _________________________________________ ______ év ____hó _____nap
anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________
adóazonosító jele: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
állandó lakcíme: __ __ __ __ ________________________________________________város/község
________________________________ közterület neve, jellege _________hsz. _______ em. _____ ajtó
elérhetősége (telefon, email): _________________________________________________

2.

A lakás, lakóház, lakásbérlemény :
címe: : __ __ __ __ __________város/község _________________ közterület neve, jellege _____hsz.
_______ em. _____ ajtó;
helyrajzi száma: _________/______/______/_____

3.

Adómentesség jogcíme
a) január 1-jén az adóalany vagy az adóalannyal közös háztartásban élő személy települési lakhatási
támogatásban részesül,
b) egyedül élő adóalany, amennyiben jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%-át,
c) január 1-jén az adóalany vagy az adóalannyal egy családban élő személy részére ápolása-gondozása
céljából ápolási díjat vagy települési ápolási támogatást folyósítanak,
d) az adóalany vagy az adóalannyal egy családban élő személy fogyatékossági támogatásban vagy
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, valamint A:13 mezőjében meghatározott
egyéb fejlődési rendellenességgel születettek jogcímen magasabb összegű családi pótlékban
részesül.
e) a helyi védettség alatt álló ingatlanon a védettséggel összefüggésben a főépítészi előírások szerinti, a
jó műszaki állapothoz szükséges feladatokat meghaladó építési munkálatok végzése

4.

A mentességre jogosító támogatásban részesülő neve (amennyiben nem azonos az 1. pontban
feltüntetett adóalannyal):
neve: _______________________________________ születéskori neve__________________________
születési helye, ideje: _________________________________________ ______ év ____hó _____nap
anyja születési családi és utóneve: ________________________________________________________
adóazonosító jele: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
állandó lakcíme: __ __ __ __ _______________város/község_______________________közterület
neve, jellege _________hsz. _______ em. _____ ajtó

Kijelentem, hogy a fenti adótárgyban életvitelszerűen lakom és nem hasznosítom.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Pápa, ______ év ____hónap ___ nap
_____________________________________
adóalany aláírása

Tájékoztatás
A 3. a) ponthoz: a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek mindegyikének ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
A 3. b) ponthoz:
- egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
A kérelemhez csatolni kell:
- havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap,
- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem igazolását.
A 3. c) ponthoz:
- család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó, bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
A kérelemhez csatolni kell:
- az ápolási díjat vagy a települési ápolási támogatást megállapító határozat másolatát.
A 3. a)-c) pontjaiban meghatározott mentesség az adóhatósághoz benyújtott kérelem alapján az
adóévre állapítható meg. A kérelem az adóév március 31. napjáig nyújtható be.
A 3. d) ponthoz:
- család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó, bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
A kérelemhez csatolni kell:
- a fogyatékossági támogatást megállapító határozatot, vagy
- a vakok személyi járadékát megállapító határozatot, vagy
- a magasabb összegű családi pótlékra jogosultság esetén a kormányhivatal által kiállított
hatósági bizonyítványt.
A 3. e) ponthoz:
A kérelemhez csatolni kell:
- a végleges használatbavételi engedélyt, vagy
- a használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítványt, vagy
- a településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolást,
- a főépítész igazolását a munkák elvégzéséről,
- a tulajdonos nevére kiállított számlát.
A támogatásra jogosult körülményeiben, illetve az adótárgyban bekövetkezett változást az adóalany a
tudomásszerzést követő 15 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni.

