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Tisztelt Adózók!
2021.01.01. napjától mind a gépjárműadó, mind a helyi iparűzési adó kapcsán számos jogszabályi változás került
bevezetésre. A fontosabb rendelkezéseket az alábbiakban foglaljuk össze.
Gépjárműadóval kapcsolatos változások:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) alapján a gépjárműadóval kapcsolatos
adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság látja el.
A lakosság tájékoztatása érdekében az alábbiakban olvashatják a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján
közzétett tájékoztatást:
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.
Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új
gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás
történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a
410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló
adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan
veszi figyelembe az adó kivetésénél.
Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változás-bejelentő lap a
gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni,
amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A
nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel
továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.
Forrás: https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos változások:
1.

A helyi iparűzési adóbevallás benyújtása

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 42/D.§ értelmében adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási
kötelezettségét (2021.01.01. napjától) – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való
helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus
úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

A NAV a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást - az adóbevallásbenyújtásra kötelezett azonosítását követően, a befogadó nyugta kiadása mellett - az adóalany által a bevallási
nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul
továbbítja.
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását
papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.
Az E-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai visszavonásra kerülnek.
2.

Mikro-, kis- és középvállalkozások számára igénybe vehető lehetőségek

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet, amely rendelkezéseket tartalmaz a mikro-,
kis- és középvállalkozások által igénybe vehető lehetőségekről. Az alábbiakban a jogszabály főbb rendelkezései
kerülnek összefoglalásra. A részletekről a fentiekben hivatkozott jogszabályban tájékozódhatnak.
A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén,
amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek,
hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg
értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési
időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti
adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha
legkésőbb 2021. február 25-ig nyilatkoznak a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára,
hogy élni kívánnak a jogszabály biztosította lehetőséggel, mivel megfelelnek az abban megfogalmazott
kritériumoknak.
A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság
által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési
adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
3.

A mezőgazdasági őstermelők helyi iparűzési adóbevallás benyújtási kötelezettsége

A személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő adóbevallás benyújtására
és adófizetésre abban az esetben kötelezett, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az
éves minimálbér 50%-át meghaladja, vagyis a korábbi 600 ezer forintos szabály megszűnt 2021.01.01. napjától.
Egyéb esetben elegendő nyilatkozatot tenni.
Fentieken kívül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B § (6) szerinti szabályozásra hívnám fel a
figyelmüket:
A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adóalanyok (KATA adóalanyok) - akik az
önkormányzati adóhatóságnál is ezt a kedvező adózási módot választották – a naptári év egészére (mint
adóévre) egy adóbevallást nyújtanak be az adóévet követő év január 15-ig, amennyiben az adóévre ténylegesen
megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési
kötelezettség egy vagy több alkalommal szünetelt.
Vagyis azon adóalanyoknak, akik adófizetési kötelezettsége a 2020. évben a kisadózó vállalkozások tételes
adójában szünetelt (pl.: keresőképtelenség), lehetőségük van arra, hogy 2021.01.15. napjáig bevallást nyújtsanak
be az önkormányzati adóhatósághoz a 2020. évről és így csökkentsék adófizetési kötelezettségüket az
iparűzési adó tekintetében is.

