BEVALLÁS
gépjárműadóról a Vértessomló Község önkormányzati adóhatósághoz
I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve): __________________________________Születési neve:_________________________
2. Születési helye: ____________________________________város/község, ideje:

év ______ hó _____ nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ________________________________________________________________
4. Adóazonosító jele:_________________________________Adószáma: ___________________________________
5. Statisztikai számjele:____________________________________________________________________________
6. Pénzintézeti számlaszáma:________________________________________________________________________
7. Székhelye, lakóhelye: ________________________________________________________________ város/község
________________________ közterület _________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
8. Levelezési címe: ____________________________________________________________________ város/község
________________________ közterület _________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
9. Telefonszáma:________________________________, e-mail címe:______________________________________
II. Gépjármű adatai
1. Rendszám:___________________________ (Amennyiben volt, akkor korábbi rendszám:____________________)
2. Alvázszám:_____________________________Gyártási év:________________Teljesítmény:_______________kw
III. Az adómentesség jogcíme
költségvetési szerv,
az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben
társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
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,
egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei,
melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint, a súlyos mozgáskorlátozott vagy
egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó
adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab 100 kw teljesítményt meg nem
haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító
szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre
jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a
mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. (*A bevalláshoz csatolni kell a
mentességet igazoló iratot.)
környezetkímélő gépkocsi
az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság
tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő
államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi
állományában tarozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és
polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.
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IV. Az adómentességre való jogosultság kezdete/vége ___________ év _________________ hó ____________ nap
V. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy adatai
1. Neve: ______________________________________________Adóazonosító jele:__________________________
2. Születési helye: ______________________________________város/község, ideje: ________év ____ hó _____ nap
3. Anyja születési családi és utóneve: ________________________________________________________________
4. Lakóhelye:__________________________________________________________________________város/község
_____________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
VI. Adófizetési kötelezettség szünetelése (gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén)
1.

Adófizetési kötelezettség szünetelésének bejelentése

1.1. Az igazolást kiállító rendőrhatóság megnevezése:________________________________________________
1.2. Igazolás kelte: _________év _________ hó ______ nap, iktatószáma:________________________________
1.3. Igazolt időszak kezdete: __________ év ________ hó _____ nap
2.

Adófizetési kötelezettség szünetelés végének bejelentése: szünetelés vége _______ év______ hó______ nap

VII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
________________________ _______ ______ _____
helység
év
hó
nap

____________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

