Salgótarján Megyei Jogú Város
Jegyzője

Tájékoztató
1. Belföldi gépjárművek adóztatása
A 2021. január 1-től hatályos gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a
továbbiakban: Gjt.) 9. §-a alapján a belföldi gépjárművek adóztatása esetében az adóhatósági
feladatokat már nem az önkormányzati adóhatóság végzi. A módosulás kapcsán a
gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig
terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése,
végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzése és szankciók megállapítása) az
adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján – továbbra
is az illetékes Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága végzi.
2021. I. negyedévében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden érintettnek határozatot
küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó bevételi
számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-ig, a második részletét 2021.
szeptember 15-ig kell megfizetni.
Amennyiben az adóalany a gépjárműadó alóli mentesség feltételeinek megfelel az alábbiak
szerint kell eljárnia:
A GJADO jelű adatlapot a gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor vagy annak
megszűnésekor, a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy
megszűnésekor, valamint az adófizetési kötelezettség szünetelésekor kell benyújtani a NAVhoz. A GJADO jelű adatlap nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján az
Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK).
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 javítása.
A nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban
megtalálhatók. A benyújtott adóbevallásokat a NAV továbbítja az önkormányzatok felé. Az Eönkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani
egyetlen önkormányzathoz sem.
Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál
történik és az adó megfizetését is változatlanul az önkormányzat számlájára kell teljesíteni az
alábbi számlaszámra:
Helyi iparűzési adó beszedési számla 10402142-49565051-57501128
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3. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak az
iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségét nyilatkozatban kell kérni
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
egyes intézkedésekről szóló 639/2020.(XII.22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési
időpontban esedékes - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 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 tesznek.
A vállalkozóknak legkésőbb 2021. február 25-ig kell nyilatkozatot tenniük a székhelye,
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adófelezés
lehetőségével.
A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az
állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
A nyomtatvány a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban, 21NYHIPA
néven elérhető.
Miután a székhellyel és akár több telephellyel is rendelkező adózó csak egy darab 21NYHIPA
jelű nyilatkozatot tölt ki, így nagyon fontos, hogy a telephely bejelentését a NAV-nál tegye
meg, ugyanis csak azon önkormányzati adóhatóságok fogják megkapni a nyilatkozatot és
biztosítják az 1%-os mértékre történő csökkentést, akikhez a NAV ezt továbbítja.
A benyújtott nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Salgótarján
Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőlegkötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó, nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021.
február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű (1%-os mértékű) előleg fizetés
lehetőségével, azaz ő – előleg mérséklés hiányában / Art. 69. § / - csak a 2021. évi HIPA
bevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.
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 adó
összegét.
Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy személyesen az alábbi ügyfélfogadási időben
kereshetik fel a Polgármesteri Hivatal Adóhatósági Irodáját a földszinten:
kedden 8 – 12 óráig és csütörtökön 12-16 óráig.
Adófizetési kötelezettségük betartását és segítő együttműködésüket megköszönve, további jó
egészséget kívánunk minden ügyfelünknek!
Salgótarján, 2021. február 5.
dr. Romhányi Katalin sk.
jegyző

