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Illetékbélyeg
helye

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
Kérelem
belterületi, 1 hektár alatt ingatlan adómentességének megállapításhoz szükséges igazolásra vonatkozóan
Alulírott,
természetes személy esetén
Neve: .....................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................................................................................
Telefonszám (szemle időpont egyeztetéshez, nem kötelező megadni): ................................................................................................
E-mail cím: (szemle időpont egyeztetéshez, nem kötelező megadni): ..................................................................................................
nem természetes személy esetén
Neve: .....................................................................................................................................................................................................
Adószáma: .............................................................................................................................................................................................
Székhelye: .............................................................................................................................................................................................
Telefonszám (szemle időpont egyeztetéshez, nem kötelező megadni): ................................................................................................
E-mail cím: (szemle időpont egyeztetéshez, nem kötelező megadni): ..................................................................................................
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) pontja szerinti tárgyévi adómentesség érdekében igazolás kiállítása iránti
kérelemmel élek, az alábbi ingatlanok vonatkozásában:
Település

Helyrajzi szám

Település

Helyrajzi szám

Az igazolást személyesen kívánom átvenni a megyei igazgatóságon/postázni kérem a fenti címemre. (A megfelelő aláhúzandó!)

………………………………., 2015. Jelöljön ki egy elemet. ……… nap
…………………………………….
kérelmező aláírása
Tájékoztató kérelmezőknek:







A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) pontja szerint csak az a belterületen fekvő, az ingatlannyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület mentes az
adó alól, amelynek az adóévben a teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése
szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) az adóévben igazolja, azzal, hogy
nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és
terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek.
Az igazolás kiállításával kapcsolatos első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 Ft illetéket illetékbélyegen kell
megfizetni.
Az illetéket helyrajzi számonként kell megfizetni.
Az illeték megfizetése nem eredményezi az igazolás automatikus kiállítását.
Az eljárás lefolytatásához (ingatlan hitelt érdemlő azonosításához) tulajdoni lap és térképmásolat szükséges, amelyek
rendelkezésre bocsátását a kérelmezőtől az eljáró hatóság nem kérheti, ezért amennyiben ezek nem állnak az eljáró
hatóság rendelkezésére, akkor az eljáró hatóság adatszolgáltatási kérelemmel szerzi be azokat nyilvántartó hatóságtól. A
térképmásolat adatszolgáltatási díja 3000 Ft, amelyet a kérelmező a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál köteles
megfizetni.

