Az Önkormányzati Adóhatóság hatáskörébe tartozó
adókkal kapcsolatos tájékoztató
GÉPJÁRMŰADÓ-VÁLTOZÁS 2021
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől 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 elegendő április 15éig 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-ig, a második részletet 2021. szeptember 15-ig
kell befizetni a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára.
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.
2021. évben a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és
változásbejelentő 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 a
NAV központi ügyfélszolgálatain.
A 2020. december 31-ig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel
kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni
(beleértve az esetlegesen fennálló hátralékokat is).
TÁJÉKOZTATÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS
2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL
Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem 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 NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok a NAV honlapján érhetőek el:
https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési
adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja.
Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 2021. január 1. napjától
megszűnik. Továbbra is fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven
belül 180 napon meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó
jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre.

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján
a meghatározott feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő
vállalkozónak 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó
adóelőleg 50%-át 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 feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a 2021. évi adóelőleg50
százalékban történő megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye
szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése
szerint) nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1.
melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.
Ezen nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az
állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be, mely
nyilatkozatot az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő
vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára.
HELYI ADÓK BEFIZETÉSE 2021
Az Önkormányzati Adóhatóság részéről a kommunális adót érintően benyújtott bevallások
feldolgozását követően - 2021. február végén, március első napjaiban értesítést kapnak az
érintett adózók a 2021. I. és II. félévre fizetendő adókról, illetve a korábbi időszakból fennálló
esetleges hátralékokról.
Az adómértékek és adónemek vonatkozásában a vonatkozó jogszabályi korlátozásokra
tekintettel az előző évhez viszonyítva változás nincs, új adónem bevezetésére nem került
sor.
Az adófizetési kötelezettséget az adózó számlájáról történő átutalással vagy annak igénylése
esetén készpénz átutalási megbízással (csekk) lehet teljesíteni.
A költségtakarékosság érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőség szerint
befizetéseiket elsődlegesen átutalással szíveskedjenek teljesíteni.
Utalással történő kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adózó nevét
és lakcímét, valamint a kiküldött értesítésben a név alatt szereplő befizető azonosító
számot. Külön figyelmet kérünk fordítani arra, hogy az utalás az adott adónemhez rendelt
számlára kerüljön!
A pénzforgalmi számlaszámok adónemenként az alábbiak
Magánszemélyek kommunális adója

11735139-15354226-02820000

Gépjárműadó

11735139-15354226-08970000

(csak 2020. december 31. napja előtt fennálló tartozások kiegyenlítése esetén)
Iparűzési adó

11735139-15354226-03540000

Idegenforgalmi adó

11735139-15354226-03090000

Késedelmi pótlék

11735139-15354226-03780000

Talajterhelési díj

11735139-15354226-03920000

A számlaszámok a kiküldésre kerülő értesítésben is feltüntetésre kerülnek.
Az adózók év elején az egész évre vonatkozó fizetési kötelezettségüknek is eleget tehetnek, a
szeptember 15-i határidő előtt újabb értesítés, határozat kiküldésére csak változás esetén
kerül sor.
Ha a fentiektől eltérő módon szeretnék adóbefizetései(ke)t/(hátralékaikat) rendezni, úgy
szíveskedjenek személyesen - ügyfélfogadási időben - egyeztetni az önkormányzati adóhatóság
ügyintézőjével.
Az adónemek késedelmi pótlékmentes befizetési határideje az alábbi (természetesen a
tárgyévi adó egy összegben is befizethető):
 az I. félévre vonatkozóan: március 15. napját követő első munkanap – 2021. évben
március 16.
 a II. félévre vonatkozóan: szeptember 15.
Az adózók a talajterhelési díj és idegenforgalmi adó fizetési kötelezettségüknek a
bevallásuk adatai alapján önadózással tesznek eleget.
A bevallás benyújtásának határideje a talajterhelési díj vonatkozásában: 2021. március 31.
A talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg - 2021. március 31-ig kell megfizetni.
(Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azokat terheli, akik a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá és szennyvízelhelyezést alkalmaznak. )
Felhívom szíves figyelmüket, hogy nem magánszemély adózók esetében a bevallásokat
elektronikus úton kell benyújtani!
A Hivatal Hivatali Kapu azonosítója: RUZSAONK; KRID azonosító: 503020375.
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás
a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú irodájában Jójárt Tünde ügyintézőtől kérhető
ügyfélfogadási időben személyesen (hétfő és szerda 8 - 12 óráig, kedd 8 – 16 óráig, péntek 8 12 óráig) vagy telefonon (62/ 585-518, 62/ 285-011).
Fődi Anita
jegyző

