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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a

1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 5.~ f) pontja alapján mentes az adó alól a súlyos
mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos
moz2áskorlátOzOtt vagy egyéb fo~vatékossá22al élő személyt rendszeresen
SZ~llítÓg vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a
továbbiakban e2vütt: mentessé2re lo2osult adóalany) egy darab - 100 kW
teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi
szo Igáltatásra 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 Gjt. 18.~ 12. pontja leírja, hogy súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő az a személy. aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április
1-jén hatályos 2. ~ a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. ~ h) pontja
szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül. és ezt a tényt az ott meghatározott
szakvélemény. szakhatósági állásfoglalás. igazolás. hatósági határozat másolatával
igazolja.

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 42/D ~ (1) bekezdése alapján az adózó az
állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét — ide értve az
adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítését — a PM rendelet
szerinti nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton is benyújthatja a
2016. adóév vonatkozásában a I6HIPA jelű. a 2017. adóév vonatkozásában a 17HIPA
jelű nyomtatványon.

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési
adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a
közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap
alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót. Az adó megállapítás
ezen módjának választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett
valamennyi adóalany az adószámmal rendelkező adóalany adóévi adóbevallásában
nyilatkozik. A családi gazdálkodó a családi gazdaság tekintetében az adóévi iparűzési
adókötelezettséget a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra
irányadó szabályozás szerint is teljesítheti.

Egerszalók, 2017. január 16.
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