NYILATKOZAT

……………………………………………………………………………………………..(intézmény/szervezet neve) …………………….…………… képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1990. évi XCIII. Tv. 
5. § (1) c-g. pontja alá tartozóként c) a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság,
d) a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság,
e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény,
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
g) a vízgazdálkodási társulat,
 teljes személyes illetékmentességre vagyunk jogosultak. Az 1990. évi XCIII. Tv. 5.§ (3) bekezdése alapján a kérelmet megelőző naptári évben vállalkozási tevékenységből származó jövedelmünk nem volt, társasági adó fizetési kötelezettségünk nem keletkezett, illetve eredményünk után költségvetési befizetésre nem voltunk kötelezve.

Ezek alapján kérem az időszaki lapok nyilvántartásba vételéért és kezeléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj alóli mentesítésünket.

A nyilatkozatot időszaki lapok nyilvántartásba vételéhez A nemzeti kulturális örökség miniszterének 20/2005.(VI.16.) NKÖM rendelete az időszaki lapok nyilvántartásba vételéért és kezeléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról, 1.§ (5).
 adtam ki.

………………………., 2009. ………….……..  “…….”


……………………………………
aláírás




TÁJÉKOZTATÓ


Csak abban az esetben kell nyilatkoznia a személyes illetékmentességről (díjmentességről), ha a jogszabályok alapján erre jogosult. A teljes személyes illetékmentesség (díjmentesség) az Itv. 5. (1) a)-b) és h)-l) pontokban felsorolt szervezeteket feltétel nélkül illeti meg. Az Itv. 5. (1) bekezdés c)-g) pontokban említett szervezetek pedig az Itv. 5.§ (2) bekezdésében meghatározott feltétel meglétéről a kérelem benyújtásakor írásban kötelesek nyilatkozni.

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
5. § (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül:
a) a Magyar Állam,
b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai,
c) a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság,
d) a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság,
e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény,
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
g) a vízgazdálkodási társulat,
h) Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,
i) a Magyar Nemzeti Bank,
j) a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve az említett fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek tekintetében,
l) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács.
(2) Az (1) bekezdés c)-g) pontokban említett szervezetet az illetékmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
(3) Az illetékmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltétele meglétéről a szervezet (alapítvány) vagyonszerzése esetén annak illetékkiszabás végett bejelentésekor, államigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az eljárás megindításakor írásban köteles nyilatkozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet (alapítvány) - a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában - társasági adó fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett.


