
TÁJÉKOZTATÓ A 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES 

ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOKRÓL 
 

 

I. GÉPJÁRMŰADÓ 
  

2021. január 1-jétől 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 ellenőrzés és szankciók megállapítása) az 

adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság végzi.  

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat Polgárdi Város Önkormányzata 

11736099-15363004-08970000 Gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni. A 

bevétel a központi költségvetést illeti meg. 

 

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést 

tenni az adóhatóság felé. Az illetékes hatóság a járműnyilvántartásából a január 1-jei 

állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. 

Ezt követően havonta frissül az adatbázis. 

 

Az önkormányzati adóhatóság adatot szolgáltatott az állami adó- és vámhatóság számára a nála 

2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjárművekről, így ezekről az adózóknak 

külön bejelentést nem kell tenniük. 

A 2021. január 1-jét követően keletkező mentességekről vagy adókedvezményekről 

viszont kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. A 

bejelentés csak akkor szükséges, ha az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a 

mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg. 

Ezzel kapcsolatos információk, majd 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. IPARŰZÉSI ADÓ 
 

1. Bevallás benyújtása 

 

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem az állami 

adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.  

 

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az 

adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló 

bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami 

adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság 

határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések 

értelemszerű alkalmazásával teljesítheti. 

 

 

https://www.nav.gov.hu/
https://kormany.hu/penzugyminiszterium


A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek 

el: https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA 

 

A NAV felé történő adóbevallás benyújtás alól kivételt képeznek az egyéni vállalkozónak 

nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanyok, akik az iparűzési adóbevallási 

nyomtatványt papíralapon is benyújthatja az önkormányzati adóhatóság felé. 

 

2. Az adó megfizetése 

 

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel.  A helyi 

iparűzési adót Polgárdi Város Önkormányzata 11736099-15363004-03540000 

Iparűzési adó beszedési számlája kell megfizetni. 

 

 

3. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység  

 

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 2021. január 1. 

napjától megszűnik. Továbbra is fennmarad ugyanakkor az a rendelkezés, amely szerint 

azon vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan 

végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési 

adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A 180 nap számításakor, a hatályos 

szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamatosan 

és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni.  

 

 

4. Iparűzési adó „felezés” 

 

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 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 helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék. 

 

A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 

2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a bevallott és a 2021. évben 

az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 

százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.  

A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési 

adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.  

 

A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak 

szerint történik: 

• a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első 

napján rendelkezésre álló utolsó, a számviteli törvény szerint készített és elfogadott 

beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel - 

és létszámadatok alapján; 

https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA


• a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév 

árbevétel- és létszámadatai szerint, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó 

esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján. 

 

A feltételeknek megfelelő adóalany esetében akkor alkalmazható a 2021. évi adóelőleg 

50 százalékban történő megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, 

telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára NAV-on keresztül külön erre 

a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be. (A nyilatkozat kialakítása folyamatban van, 

az jelenleg a NAV honlapján még nem érhető el.) 

 

 

5. Kezdő vállalkozások 

 

A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó 

mikro-, kis- és középvállalkozásnak a kedvezményes adómértéket a 2021. évben kezdődő 

adóévében kell alkalmaznia. 

 

 

6. KATA alanyok 

  

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében – akik főszabály 

szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesíthető a kedvezmény a 2021. év 

vonatkozásában.  

 

 

III. MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA 
 

 

1. Az adó megfizetése 

 

Az adó összege idén is 12.000,-Ft adótárgyankét, amelyet két egyenlő részletben, 2021. 

március 16. napjáig és 2021. szeptember 15. napjáig lehet megfizetni Polgárdi Város 

Önkormányzat 11736099-15363004-02820000 Magánszemély kommunális adója beszedési 

számlájára.  

 

 

2. Bevallási kötelezettség 

 

Az adókötelezettség keletkezését követő tizenöt napon belül kell teljesíteni, amely az 

ingatlantulajdon megszerzését követő év január 15. napja. A bevallási nyomtatvány itt érhető 

el: www.polgardi.hu  

 

A hamarosan kiküldésre kerülő Egyenleg értesítőből tájékozódhat fennálló adófizetési 

kötelezettségéről, esetleges tartozásairól.  

 

Polgárdi, 2021. január 21. 

 

 

Polgárdi Polgármesteri Hivatal 

Adócsoport 

http://www.polgardi.hu/

