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Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Tel.:87435-055, 87/535-005; Fax:87/435-055
E-mail: mapatik@hu.inter.net
Ügyintéző: Bati Istvánné

Az Adóhatóság tölti ki!

  
Azonosító száma:  ____________________
Benyújtás, postára adás napja:

átvevő aláírása
BEJELENTÉS
a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek csökkentett adómérték igénybevételéhez
Hegyesd község önkormányzati adóhatósághoz

I. Adóalany
1.
Neve (cégneve): __________________________________________________________

  

2.
3.

Születési helye, ideje:_______________________________________város/község
év
hó
nap
Anyja születési családi és utóneve:__________________________________________________________________

4.

Adóazonosító jele:

5.

Statisztikai számjele:

6.

Bankszámlaszáma:

7.

Székhelye, lakóhelye:
___________________________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó

8.

Levelezési címe:
_________________________________________________város, község
___________________________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó
Telefonszáma:__________________, e-mail címe:__________________

 Adószáma:--
---
--
_________________________________________________város, község


9.

II. Gépjármű adatai



1.

Rendszám:

2.

Csatolt pótlapok száma:
(Amennyiben több gépjármű tulajdon / üzembentartói jogával rendelkezik, kérem a mellékelt
pótlapon csak a gépjármű forgalmi rendszámát és a hozzá tartozó csatolt okmány típusát jelölje meg.)

3.

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszert tanúsító igazolás fajtája és módja:





(Megfelelő betűjelet szíveskedjék beírni.)
A. a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány, másolatban
B az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvélemény, másolatban
C "útkímélő tengely" bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély, másolatban
D hatósági bizonyítvány, v. műszaki szakértő szakvélemény, v. forgalmi engedély bemutatása
4.
III. Az Adóhatóság tölti ki!

 év  hó  nap

1.

Igazoló okmányok bemutatásának időpontja:

2.

Átvevő aláírása:__________________________________________________

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
__________________________
helység

 év hó nap

___________________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

A kivonat hatályos 2010.01.01-től.
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
Az adó alapja
6. § (2) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját
tömege (önsúlya).
(3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége
(raksúlya) 50%-ával.
Az adó mértéke
7. § (2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja
után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.
Az adó megállapítása és kezelése
9. § (1) Az adóztatási feladatokat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban:
lakcímnyilvántartás), míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba
bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati
adóhatóság látja el. Ha a lakcímnyilvántartásban a lakcím, a hatósági nyilvántartásban a székhely, illetőleg a telephely
megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím, székhely, illetőleg telephely
szerint illetékes adóhatóság jogosult. Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem
tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének
utolsó napjáig a 2. § (1) bekezdés szerinti tulajdonos lakcímnyilvántartásba bejegyzett lakcíme, illetve hatósági
nyilvántartásba bejegyzett székhelye, illetőleg telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a
tulajdonváltozással érintett gépjármű adóztatására. Amennyiben a hatósági nyilvántartás a székhelyet és a telephelyet
egyaránt tartalmazza, akkor a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult a gépjármű adóztatására. Amennyiben az
adóalany a lakcímnyilvántartás szerint a naptári év első napján érvényes lakcímmel nem rendelkezik, akkor az adóalany
utolsó érvényes lakcíme szerint illetékes önkormányzati adóhatóság látja el az adóztatási feladatokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt változások esetén a változást követő év első napjától esedékes adót kell az új cím szerint
illetékes adóhatóságnál megfizetni.
(3) Az adóztatási feladatokat az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetében a gépjárműre
kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyben, illetve ideiglenes forgalmi engedélyben megjelölt lakóhely, székhely
(ideértve a fióktelepet is) szerint illetékes adóhatóság látja el.
(4) Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb
adóalanyt [2. § (1) bek.] a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a
forgalomból való kivonását.
Értelmező rendelkezések
18. § E törvény alkalmazásában:
19. légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű, pótkocsi: az a jármű, amelyik a Tanács 96/53/EK
Irányelvének II. Melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik és ezt a tényt az
adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi
gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy "útkímélő tengely" bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély
bemutatásával jelenti be,

