Gépjárműadó: Mi változik?
2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 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 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.
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 majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel
továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.
Tiszaszentmárton, 2021. január 20.

II. VÁLTOZIK A HIPA BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYA
2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó
/HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint — a helyi iparűzési adó
bevallásukat nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz
kötelesek benyújtani. Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
honlapján https://www.nav.gov.hul lesznek ÁNYK formátumban elérhetők.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem
lesznek benyújthatók.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak
(vállalkozó) van lehetősége arra, hogy az adóbevallását papíralapon, az önkormányzati
adóhatósághoz nyújtsa be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus
kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás benyújtást
választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.
Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati
adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell megtenni: 11744168-1544295403540000 kell
teljesíteni.

Tiszaszentmárton, 2021. 01. 20.
Polgármesteri Hivatal

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az
iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában kell
kérni
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 erre
vonatkozóan nyilatkozatot tehetnek.
A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február
25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés
lehetőségével.
Az említett nyilatkozat 2021. ,januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül,
elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon
nyújtható
be. A
nyomtatvány
a
Nemzeti
Adóés
Vámhivatal
(NAV)
honlapján https://w ww.nav.gov.htli Á.NYK. formátumban lesz rövidesen elérhető.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő elöleg-részlet összegével Tiszaszentmárton Község
önkormányzati adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti.
A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára
akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot
tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget.
Tiszaszentmárton, 2021. január 20.

Polgármesteri Hivatal

