VÁLTOZNAK EGYES ADÓIGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK
TISZTELT ADÓZÓK!

2021. évtől egyes önkormányzati adóigazgatási hatásköröket a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át, illetve HIPA adóbevallás és
előlegcsökkentésére irányuló nyilatkozattételi kötelezettség teljesítést is
a NAV felé kell teljesíteni

1.) Belföldi gépjárművek adóztatása
2.) 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.
3.) 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.
4.) 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.
5.) 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.
6.) Jövőre 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.
7.) A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt
adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az
önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

2.) Helyi iparűzési adóbevallás benyújtása

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami
adóhatósághoz kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési
adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés,
illetve bevallás javítás. Így, a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban
fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési
adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat
felé sem.
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges
javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az
önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

3.) A 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ban meghatározottak szerint mikro-,
kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az iparűzési adóelőleg
csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában kell kérni.

HIPA ELŐLEGCSÖKKENTÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

A 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. Ez az engedmény azonban csak
akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye,
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül

külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be.
A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű
nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet
alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig
elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos
adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.
A 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban
(ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján
a www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok →
Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése útvonalon
található meg.
Fülöp Község Önkormányzati Adóhatósága

