2021. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁSBAN

I. Gépjárműadóval kapcsolatos változások
Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely módosítja a
gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat.
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati
adóhatóság helyett az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben – az adókötelezettség
megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók
megállapítása- az adóhatósági feladatokat továbbra is a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
Adóhatósága végzi.
Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat Bonyhád Város
Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számlájára, a 11746036-15415187-08970000 számlaszámra
kell megfizetni.
A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az
adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei
állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően
havonta frissül az adatbázis.
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a
nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű
üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az
adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
2021. január 1-jét követően
az új mentességre vagy
adókedvezményre jogosító
körülményekről kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság, amit az
adózónak kell a NAV felé jelenteni. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem
szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye
megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi osztályba
sorolása.
Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek
megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu /
A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd
fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium

II. Helyi iparűzési adó változások
1. Változik a HIPA bevallás benyújtásának szabálya

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek
hatálybalépését követően, 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.
A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/
ÁNYK formátumban elérhetőek.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. január 1-jétől
nem lesznek benyújthatóak.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak
van lehetősége arra, hogy az adóbevallását az önkormányzati adóhatósághoz papíralapon
nyújtsa be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra.
Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás benyújtást választja, akkor
ezt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok elérhetők honlapunkon:
http://www.bonyhad.hu/hivatal/ugyleirasok/helyi-iparuzesi-ado .
Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati
adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul Bonyhád Város Önkormányzat
helyi iparűzési adó beszedési számlájára, a 11746036-15415187-03540000 számlaszámra
kell teljesíteni.

2. Mikro- kis és középvállalkozásokat megillető helyi iparűzési adókedvezmény

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 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 mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előlegfizetési 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. Az adóhatóság a meg nem fizetendő előleg-részlet
összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti.
A fenti rendelkezés akkor alkalmazandó, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a
székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára
a) nyilatkozik arról, hogy
aa) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.
ab) az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának
megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és
ac) 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű
vállalkozásnak, továbbá
b) – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja
szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.
A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az
állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható
be.
A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:
https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA

III. Idegenforgalmi adó
Tájékoztatjuk, hogy az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági
szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 2020. december végi módosítását
követően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell a szálláshely
szolgáltatóknak beszedniük az idegenforgalmi adót, azonban a megállapított, de be nem
szedett adóról – kivéve, ha annak összege nulla - bevallást kell benyújtaniuk az
önkormányzati adóhatósághoz.

