Nyilatkozat
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
3/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján alkalmazható magánszemélyek
kommunális adó mentességekről, kedvezményekről

6. § (1) Mentes a kommunális adó alól:
a) Aki a tárgyévben 65. életévét betöltő egyedülálló személy, és a jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj 300 %-át.
b) Azok a házaspárok és bejegyzett élettársi kapcsolatban közös háztartásban
élők
(életkorra tekintet nélkül), akiknél csak egyikük rendelkezik állandó
jövedelemmel
(nyugdíjjal), és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj 200 %-át.
6. § (2) Az (1) bekezdésben szabályozottakon túl kedvezményként a megállapított
kommunális adó 50 %-át kell fizetni adótárgyanként
a) azoknak a házaspároknak vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek, akik
az
adókötelezettség keletkezésének időpontjában saját közös háztartásukban
három vagy
annál több kiskorú gyermek vagy felsőoktatási tanulmányokat
nappali tagozaton folytató
gyermek eltartásáról gondoskodnak;
b) azoknak a házaspároknak és bejegyzett élettársi kapcsolatban közös
háztartásban
élőknek, akik a tárgyévben betöltik (mindegyikük) a hetvenedik
életévüket, és az egy főre
eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 200 %-át;
c) annak, aki egyedülálló, és a jövedelme nem
haladja meg az öregségi
nyugdíj
300 %-át;
d) annak, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
szerint
lakásfenntartási támogatásban, vagy
energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatásban
részesül.
Alulírott
………………………………………….név……………………….……………..születési név
………………………………….………anyja neve
……………………………….……..születési hely……………………………….születési idő
……………………………………..adóazonosító jel
nyilatkozom, hogy esetemben a fenti mentességi vagy kedvezményi kritériumok közül a
következő illet meg (megfelelő pont bekarikázandó) az alábbi adótárgy vonatkozásában:
Cím:…………………………………………………………………………………….község
……………………………………………….közterület……………………….……..házszám
…………………………helyrajzi szám.
6. § (1) bekezdés
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/
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/

c) pont

/

d) pont

…………………….., ………év………hó………nap

…………………………………………….
aláírás

Tájékoztatás: Az (1)-(2) bekezdésben foglalt körülmények fennállásának
ellenőrzéséhez kérjük a jövedelmek igazolását tartalmazó, év elején kiküldött
nyugdíj megállapító igazolást, vagy a hivatalos munkáltatói igazolást.
Kérjük a gyermekek nevét, adataikkal együtt felsorolni (születési hely, idő; anyja
neve; lakcím) továbbá a felsőoktatásba járóktól pedig a tanulói jogviszony
igazolását.

