Tisztelt Adózók!
Gépjárműadó változások
Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. január 1-től a gépjárműadó kötelezettséggel kapcsolatos
ügyekben a Nemzeti Adó- és Vámhatóság – NAV – jár el.
A mentességet, a szüneteltetést, és az adókedvezményt is az állami adóhatósághoz kell bejelenteni
interneten, vagy nyomtatványon.
A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról 2021ben mindenkit értesítenek. 2022-től viszont csak változás esetén kapnak a gépjárműadó alanyai
értesítést, például akkor, ha módosul a gépjárműadó összege.
Jelen szabályok alapján 2021. április 15-ig kell befizetni a gépjárműadó első részletét, a
második részletet fizetési határideje szeptember 15.-A fizetési kötelezettségnek a NAV által közölt
számlaszámra kell eleget tenni.
A 2020. végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek
ügyében továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz lehet fordulni.
Helyi iparűzési adó változások
2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési
adóbevallásokat javításokat és önellenőrzéseket.
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és
kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-bevallásukat. Így
a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján lesznek ÁNYK formátumban
elérhetőek.
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 számlájára kell változatlanul
megtenni. Helyi iparűzési adó beszedési számla 11741031-15451615-03540000
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem
lesz benyújthatók.
A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről (4) bekezdése szerinti mikro-, kisés középvállalkozások nyilatkozata kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül,
elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon
nyújtható be.
Amennyiben a változásokkal kapcsolatban kérdéseik vannak, keressék kollégánkat az
ado@retsag.hu levelezési címen, vagy a 30-270-9830 telefonszámon.
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