TÁJÉKOZTATÁS
2021.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
GÉPJÁRMŰADÓ
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-jétől az
önkormányzati adóhatóságtól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel
kapcsolatos kérdésekkel – adókötelezettség megállapítása, az adóbeszedése,
végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával
- továbbra is a Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (Hivatal) lehet fordulni.
A 2020 december 31-ig keletkezett és fennálló gépjárműadó tartozásokat a
71900027-10007125 Kakasd Község Önkormányzata Gépjárműadó alszámlájára
kell megfizetni.
A Hivatal adatszolgáltatása alapján a 2020. december 31-én fennálló
adómentességet és szüneteltetést a NAV automatikusan veszi figyelembe az adó
kivetésénél. Az adóalany 2021. évre a mentességet, a szüneteltetést és az
adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó
mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon
jelentheti be a NAV-hoz.
Év elején a NAV minden adóalanynak határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális
fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első
részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell
befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160számú NAV Belföldi
gépjárműadó bevételi számlára.
További információ: https://www.nav.gov.hu

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
bevallás benyújtása:
Az adóalanyok 2021. január 1-jétől - főszabály szerint – a helyi iparűzési
adóbevallásukat a NAV-hoz kötelesek benyújtani elektronikus úton az arra
rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatványok a NAV honlapján elérhetőek
(https://www.nav.gov.hu).
A helyi iparűzési adóbevallások benyújtására 2021. január 1-jétől az Elektronikus
Önkormányzati Portálon keresztül nem lesz lehetőség.
A főszabály alól kivételt képeznek az egyéni vállalkozónak nem minősülő
magánszemély helyi iparűzési adóalanyok,
az iparűzési adóbevallási
nyomtatványukat papíralapon is benyújthatják az önkormányzat Hivatalához.

Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az
önkormányzati adóhatóságnál történik. Az adókötelezettséget Kakasd Község
Önkormányzata Iparűzési adó alszámlára 71900027-10008690 kell megfizetni.

adókedvezmény:
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
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. 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 NAV-on
keresztül
nyilatkozik arról, hogy
mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősül,
az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának
megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és a
2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett
államitámogatásokkal 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
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.
Forrás:
 Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény
 A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
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