
N Y I L A T K O Z A T 

 

………… adóévről 

 
 
A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 3.§. (2) bekezdése szerint: 
Mentes a helyi adó alól a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság, és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi 
egyesülése adóalanyok közül az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató 

szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 

magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a 

közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, 
amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó 
jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége 
nem keletkezett. 
 
E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 

 
NÉV: ...........................................................................   
 
SZÉKHELY, TELEPHELY: ...........................................................  
 
ADÓSZÁM: .......................................................................  
 
TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: .......................................................  
 
 
Nyilatkozom, hogy az adóévet megelőző adóévben folytatott vállalkozási 
tevékenységemből származó jövedelmem (nyereségem) után 
 
      sem bel-, és sem külföldön adófizetési kötelezettségem nem keletkezett.  
 
 
 
 
.............................., ......év ................ hó .... nap 
 
 
 
 
                                   ................................... 
                                         /cégszerű/ aláírás 
 
 
 
Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt, a Magyar Rádió Zrt, a Magyar Televízió Zrt, 
a Duna Televízió Zrt, A Magyar Távirati Iroda Zrt, Diákhitel Központ Zrt, a 
Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági 
társaság, továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető, feltéve, ha nettó árbevétele 
legalább 55 %-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi -és 
helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó, feltéve, ha nettó 
árbevétele legalább 55 %-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik.  
 

 

 

 

A Htv. 3. § (5) bekezdése alapján a törvény hatálya nem terjed ki az államra, a helyi és 
a nemzetiségi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az egyházi jogi személyre, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-re, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-re, az Államadósság Kezelő 
Központ Zrt-re, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó 
büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetre, és a helyi iparűzési adó vonatkozásában a 
Magyar Nemzeti Bankra, az Országos Betétbiztosítási Alapra és a pénzügyi 
közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. Tv-ben meghatározott Szanálási Alapra.  
 


