Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

BEVALLÁS
a ……….. évi mezőőri járulék megállapításához az önkormányzat
29/2003. (XII. 19.) számú rendelete alapján
Kérem, hogy olvassa el a hátoldalon lévő kitöltési útmutatót!

1.)

A földterület fekvése:
- zárkert

- külterület

2.)

helyrajzi száma: ……………….

Területe: .…………………..m2

……………….

……………………m2

……………….

……………………m2

……………….

……………………m2

összesen:

…………………….m2

helyrajzi száma: ……………….

Területe: …………………..m2

……………….

………………….. m2

……………….

…………………..m2

……………….

…………………...m2

összesen:

………………….. m2

A mezőőri járulék fizetésére kötelezett (használó, tulajdonos)
Neve:………..………………………………….nőknél születési név: ………………………………….
Születési helye, ideje, anyja neve:………………………………………………………………………..
Címe:
irányítószám: ………. település: ………………………….. utca, hsz: ……………………………
adószáma: …………………. adóazonosító jele (külföldieknél útlevélszám): …………………..
több tulajdonos esetén a tulajdonostársak:
neve:……………………………………………. Címe: …………………………………………..

3.)

……………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………

…………………………………………..

A járulékot fizető: Magánszemély – Jogi személyiségű társaság – Jogi személyiséggel nem rendelkező
társaság - Egyéb (megfelelő aláhúzandó)

4.)

Használat típusa: használó – tulajdonos (megfelelő aláhúzandó)

Kelt:
…………………………………………..
aláírás

Kitöltési útmutató
a mezőőri járulék bevallás nyomtatvány kitöltéséhez
1. ponthoz: A használó vagy tulajdonos által hasznosított zártkerti és külterületi ingatlanokat helyrajzi szám és
terület szerint külön-külön kell felsorolni a nyomtatvány erre rendszeresített soraiban. Amennyiben a
földterületek darabszáma meghaladja a nyomtatványon lévő sorok számát, úgy egy külön lapon kell a felsorolást
elkészíteni és a bevallási nyomtatványon az adott kategória (zártkert, külterület) bevallására szolgáló bekezdés
első sorába beírni, hogy „külön lapon”. A felsorolt földterületek nagyságát az összesen sorban összegezni kell.
2. ponthoz: A mezei őrszolgálatról szóló 29/2003. (XII. 19.) számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a járulék
megfizetésére köteles a termőföldnek a használója, ha az ismeretlen, az a tulajdonosa, akinek a járulékfizetési év
első napján termőföld van a használatában illetve a tulajdonában.
A használat akkor valósul meg, ha a használó és a tulajdonos között írásbeli megállapodás (szerződés) van
érvényben. Például ha a termőföldet jogi személy (szövetkezet, vadásztársaság stb.) szerződés alapján használja,
akkor a használó adja a bevallást. Ugyanez a szabály érvényes a magánszemélyek között létrejött írásbeli
megállapodás esetén is.
Amennyiben az adott földterületnek több használója vagy ennek hiányában több tulajdonosa van, az érintettek a
kisebb adminisztráció érdekében megállapodhatnak arról, hogy közülük ki fizeti a járulékot. Például egy 3500
m2 zártkerti ingatlan egyenlő arányban a férj és feleség tulajdonában van, a használók is ők ketten, akkor
megállapodhatnak arról, hogy vagy a férj, vagy a feleség fizeti-e a járulékot. Ez esetben a bevallási nyomtatvány
2. ) pontjában a mezőőri járulék fizetésére kötelezett neve sorba a járulékot fizető személy nevét kell beírni. Ha
úgy döntenek a használók vagy tulajdonosok, hogy a közös használatukban vagy tulajdonukban lévő földterület
után a járulékot külön-külön fizetik, úgy a bevallási nyomtatványon is meg kell osztani a földterületet. Az előző
példánál maradva, ha a férj és a feleség külön akarja fizetni a járulékot, akkor a 3500 m2 földterületből a
bevalláson mindegyikük 1750 m2 területet szerepeltet, vagy ettől eltérő is lehet a megosztás aránya, lényeg, hogy
a két bevalláson feltüntetett földterület összesen ne legyen több a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban lévő
területnél,
példánkban
a
3500
m2-nél.
A fizetésre kötelezett személyének megállapítása után még fel kell tüntetni a címét, társaság esetén az adószámát,
magánszemély esetén a személyi adatait és az azonosító jelét. Ha a fizetésre kötelezett személynek nincs
adóazonosítója, úgy a polgármesteri hivatal udvari épületében működő NAV Ügyfélszolgálati Irodánál a
személyi
igazolványa
alapján
kitöltendő
űrlap
benyújtásával
kell
igényelnie.
Több tulajdonos (használó) esetén a tulajdonostársak nevét, címét is fel kell sorolni.
3. ponthoz: értelemszerűen töltendő ki.
4. ponthoz: értelemszerűen töltendő ki.

