
Táiékoztatás a helyi iparűzési adóval
kapcsolatos 2021. január 1. napjától

hatályos változásokról

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem
kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi
iparűzési adóbevallásukat.

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét — ideértve
az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést — és az
adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz
elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló
bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával
teljesítheti.

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzatibevétel. A helyi iparűzési adót a Mátételke Község Önkormányzata
l1732088-15336787-03540000 számú iparűzési adó beszedési alszámla
javára kell megfizetni.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany aziparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja.

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 2021.
január 1. napjától megszűnik. Továbbra is fennmarad ugyanakkor a helyiadókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti rendelkezés, amely szerint azon
vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 naponmeghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó
jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A 180 napszámításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési
tevékenységhez kapcsolódó a folyamatosan és megszakításokkal végzett
tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni, mégpedig az adott szerződés
szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásáig
terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.



A Kormány a koronavírus—világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló
639/2020. (Xll. 22.) Korm. rendelete alapján a következőket rendelte el:

. A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban:
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 továbbiakban: mikro-, kis- és
középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021.
évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben
megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

- A feltételeknek megfelelő mikro-, kis— és középvállalkozásnak minősülő
vállalkozónak 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. A meg nem fizetendő előleg-
részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-
kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

- A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés
megállapítása az alábbiak szerint történik:

o a beszámoló—készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben
kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló,
elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg,
árbevétel- és létszámadatok alapján;

0 a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben
végződő adóév árbevétel- és létszámadatai szerint, a 2021. évben
tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és
létszámadatok alapján.

. A feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a
2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, ha a
vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet ].
§ (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tesz, továbbá — ha azt az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontjaszerint nem tette meg — bejelenti telephelyének címét.



. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül,
elektronikus úton, az állami adó— és vámhatóság által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

. Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi
a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati
adóhatóság számára.

. A tevékenységét 2021. január l-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő
üzleti évet választó mikro—, kis- és középvállalkozásnak a kedvezményes
adómértéket a 2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.

Mátételke, 2021 . január 5.



2021-től Változik agépiárművek adóztatása

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, melytöbb pontban is érinti majd a gépjárműadóztatáskérdését.

A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni
gépjárműadóban2021. január 1-jétőlmár az állami adóhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január l-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december
31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése,
végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az
adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. december 3 ! -ig hatályos szövege alapján — továbbra is
az illetékes Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága végzi.

igy, az Önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségéveL vagy akár a
gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha azadótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020.
december 31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű—adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását), A befolyóbevétel a központi költségvetést illeti meg.

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell
adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a
_járműnyilvántartásából a január l-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli
majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január lS-ig adatot szolgáltat az állami adó— és
vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott,2020. december 31-én
hatályos 5. § a), d), e) és f) pontja szerint adómentes* gépjármű forgalmi rendszámáról és a
gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség
jogcíméről. így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

*Gjt. 5.§ Mentes az adó alól
a) a költségvetési szerv,
l)) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet
megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
e) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerintinettó árbevételéneklegalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti
tömegközlekedésfolytatásábólszármazott. Afeltélel teljesülésérőlaz adóalanynak
nyilatkoznia kell,
a') az egyházijogi személy tulajdonában lévőgépjármű,
e) a létesítményi tú'zaltóságot fenntartógazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak
minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve
a műszakimentésben,



]) a súlyos mozgáskorlátozottvagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos
mozgáskorlátozottvagy egyébfogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállitó, vele
közös háztartásban élő közeli hozzátartozóadóalany (a továbbiakban együtt: mentességre
jogosult adóalany) egy darab - 100 kWteliesitme'nytmeg nem haladó, nem a külön
jogszabály szerinti személvtaxi—szolgáltatásra e's személygépkoesis személyszállító
szolgáltatásra használt - személygépkocsi/'a után legeljebb ]3 000forint/adóév erejéig. Ha
a mentességrejogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több
személygépkocsi után isfenn áll, akkor a mentességkizárólag egy, a legkisebb
teljesítményűszemélygépkocsi után jár,
g) a környezetkimélő gépkocsi,
hl-í)
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság
biztositja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáe'rtfelelősminiszter állásfoglalása az
irányadó,
k) az Észak—atlanti Szerződés Szervezete, az Észak—atlanti Szerződés alapjánfelállított
nemzetközi katonaiparancsnokságok, továbbá az Észak—atlanti Szerződés tagállamainak és a
Békepartnerségmás részt vevő államainakMagyarországon tartózkodó. fegyveres erői, és e
jegvveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló
nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek
tulajdonában lévő gépjármű.

2021. január l-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről
(Gjt.8.§)_ kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság
(NAV). Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az
állami adó— és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem
állapítható meg.

Ezzel kapcsolatos információk, majd az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján
lesznek megtekinthetők./hu s://www.nav. ov.hu /

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az
önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

/Mátételke Község Önkormányzata l1732088—15336787—08970000 számú gépjárműadó
beszedési száníla/ '

A gépjárműadó nyomtatványokat 2021—től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet
majd fellelni. https://kormanv.ln1/penzugyminiszterium

Köszönjük az adózóknak, hogy az elmúlt 28 évben a gépjárműadó kötelezettségek
betartásával és adófizetéseikkel hozzájárultakMátételke Község fejlődéséhez.

Mátételke, 2021. január 6.

Bácsalmás Közös Önkormányzati Hivatal

Mátételki Kirendeltségének Adóhatósága


