TÁJÉKOZTATÓ A 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOKRÓL

I. GÉPJÁRMŰADÓ
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és
vámhatóság látja el.
Ezzel kapcsolatos információk, majd az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján a
www.nav.gov.hu oldalon lesznek megtekinthetők.
2021. január 1-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 továbbra is az
illetékes Csévharaszt Község Önkormányzati Adóhatósága végzi.
Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű
forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás 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 befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó
/HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag
az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. Így a nyomtatványok
majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján a www.nav.gov.hu oldalon lesznek ÁNYK
formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások
2021. januárjától nem lesz benyújthatók.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az
iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem
kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú
bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati
adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat 11742056-15441245-03540000 Helyi
iparűzési adó beszedési számlájára kell változatlanul megtenni.
Változik az adó mértéke 2021-ben 1%-ra a kisvállalkozói körben (egyéni vállalkozók, KKV-k) a 639/2020.
(XII.22.) Korm. rendelete alapján. Ennek megfelelően a 2021. évben esedékes fizetendő adóelőleg is
50%-ra csökken. A kedvezőbb adómegfizetésre való jogosultsághoz a vállalkozónak 2021. február 25ig szükséges kizárólag elektronikus úton nyilatkoznia az állami adó- és vámhatóság részére.

