Adatok, információk, letölthető nyomtatványok
Gépjárműadó
Az adó alanya
A gépjárműadót a gépjármű azon üzembentartója (ennek hiányában tulajdonosa) köteles megfizetni, aki a hatósági
nyilvántartás január 1-jei állapota szerint a gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa.
Tulajdonosváltozás esetén, ha az érintettek közül egyik sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a
tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a korábbi tulajdonos az adó alanya.
Az adó alapja
Személyszállító gépjármű esetében - ide nem értve az autóbuszt - az adó alapja a hatósági nyilvántartásban
feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve. Ha a teljesítmény lóerőben szerepel, akkor azt osztani kell 1,36-tal, és az
eredményt a kerekítés általános szabályai szerint kell egész számra kerekíteni.
Az adó alapja az autóbusz , a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját
tömege (önsúlya).
Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége
(raksúlya) 50%-ával.
Az adó mértéke
Személyszállító gépjármű esetében a gépjármű

•
•
•
•
•

gyártási évében, és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt
gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt
gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt
gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt
gyártási évet követő 16. és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

Autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi és tehergépjármű esetén az adóalap minden megkezdett
100 kg-ja után:

•

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz
esetén, 850,- Ft,

•

b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380,- Ft

Adófizetési kötelezettség keletkezése, változása
Amennyiben a vásárolt gépjárművet nem a vevő helyezi forgalomba, az adófizetési kötelezettség a vásárlást követő
évben keletkezik.
Ha a gépjárművet a vevő helyezi forgalomba, akkor a forgalomba helyezést követő hónap első napján keletkezik
adófizetési kötelezettsége.
Új gépjármű esetében az első forgalomba helyezést követő hónap első napján keletkezik adófizetési kötelezettség.
A gépjárműadót 2004. január 1-től az önkormányzati adóhatóság hatósági adatszolgáltatás alapján állapítja meg.
Az adóztatási feladatokat magánszemély adóalany esetében a személyi adat és lakcímnyilvántartásba bejegyzett, jogi
személy adóalany (ide értve az egyéni vállalkozót is) esetében a közlekedési nyilvántartásba bejegyzett önkormányzati
adóhatóság látja el.

Az adózónak továbbra is közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelentenie a változást követő 5
napon belül:

•
•

ha az adófizetési kötelezettsége szünetel (pl. a járművet eltulajdonították)
ha a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg. (pl. mozgáskorlátozottsági mentesség)

Tájékoztatás mozgáskorlátozottsági mentességről
Gépjárműadó mentesség: a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen
szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban
együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő
személygépkocsija után legfeljebb 13 000 Forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb
teljesítményű személygépkocsi után jár.

A jegyző a gépjárműadó megállapításáról határozatot küld. Az adót két egyenlő részletben március 15-ig és
szeptember 15-ig kell befizetni az önkormányzat 11736006-15364380-08970000 számú gépjárműadó beszedési
számlájára. Tulajdonosváltozás esetén az egész évi adót annak kell megfizetnie, aki a hatósági nyilvántartás január 1jei állapota szerint a gépjármű üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. Az adó késedelmes befizetése esetén
késedelmi pótlékot kell fizetni.
Jogszabályok:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (Gjt.)
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)
Letölthető nyomtatványok:
Gépjárműadó bevallás
Gépjármű adásvételi szerződés minta (tájékoztatás jelleggel)

Magánszemély kommunális adója
Adókötelezettség terheli:
az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakást és nem lakás céljára szolgáló épületet,
épületrészt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély
tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Az adó alanya:
az a magánszemély
-

aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa,

-

aki bejegyzett vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlására jogosult,

-

aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője.

Az adó mértéke:
adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
2013. évtől évi

12.000.-Ft

Az adó befizetése :
Az adót két egyenlő részletben az adóév március 15. napjával és szeptember 15. napjáig fizetheti meg késedelmi
pótlék mentesen, az önkormányzat 11736006-15364380-02820000 számú magánszemély kommunális adója
számlájára átutalással vagy belföldi postautalvánnyal.

Bevallási, bejelentési kötelezettség :
Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról az azt követő 15 napon belül köteles az
adóhatósághoz bevallást benyújtani.
Adómentesség, kedvezmény:
Mentes a magánszemély kommunális adójának fizetése alól az a magánszemély:
- aki 70. életévét betöltötte és egyedül él, vagy
- aki 70. életévét betöltötte és házastársán vagy élettársán kívül nem él mással közös
vagy

háztartásban,

- aki egyedül élő nyugdíjas és nyugdíja nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét.

.
Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés:
Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást
mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését
súlyosan veszélyezteti. Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó
megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést
az adóhatóság feltételhez kötheti.
A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

- kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle
elvárható, továbbá
- átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.
Az adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes szabályairól a honlapra feltöltött helyi
rendeletből, illetve a hivatal adóügyi munkatársaitól érdeklődhet.
Jogszabályok:
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)
1990. évi C. törvény (Htv.)
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (III.19.) számú rendelete a magánszemélyek
kommunális adójáról
Letölthető nyomtatványok:
bevallás magánszemély kommunális adójáról
megállapodás kommunális adófizetési kötelezettségről
nyilatkozat adómentességről (magánszemély kommunális adója)

Talajterhelési díj

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, (lakost, vállalkozást stb.) terheli, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és helyi szennyvízelhelyezést alkalmaz. (ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is)

A díj mértékének meghatározása:
Alapja:
a szolgáltatott, méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége (csökkentve azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Egységdíjának mértéke:
1 200 Ft/m3

2012. február 1-től.

Területérzékenységi szorzó:
Úrhida közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó:
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A talajterhelési díj mértéke:

TTD = E × A × T
ahol

TTD:
E:
A:
T:

a fizetendő éves talajterhelési díj,
az egységdíj (Ft/m3),
a díjfizetési alap (m3),
a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő
év március 31-ig az önkormányzat 11736006-15364380-03920000 számú talajterhelési díj számlájára.
1 m3 víz után fizetendő talajterhelési díj: 3 600 Ft
Kérem a lakosságot, hogy költségeik csökkentése érdekében, anyagi lehetőségeik függvényében minél előbb
valósítsák meg a beruházást, kössenek rá a szennyvízhálózatra.
Kedvezmények, mentességek:
- A díj megfizetése alól teljes mértékű kedvezményben részesülhet az a 70. életévét betöltött egyedülálló személy,
illetve házaspár aki(k) az ingatlant kizárólag saját maguk használják,
- Mentes a díjfizetés alól a kibocsátó, ha az ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet.
- Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt –
2012. 09. 20. napját követően - a rákötés évében.
Aki a fentiek szerint mentességben részesül annak nyilatkozatot kell tenni az önkormányzati adóhatóságnál a
mentesség jogcíméről.
Jogszabályok:
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IX.20.) számú rendelete a talajterhelési díjról
Letölthető nyomtatványok:
Bevallás talajterhelési díjról
Nyilatkozat talajterhelési díjfizetési kötelezettség alóli mentességhez

Adóköteles pálinkafőzés
Adóköteles a magánfőzés
A párlat előállítása a magánfőző lakhelyén, gyümölcsösében legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára
kialakított desztilláló berendezésen, évente legfeljebb 50 liter mennyiségig
Adó mértéke

•

A magánfőzött párlat évi adója 1000 Ft, amelyet a magánfőző fizet meg

Felhasználás

•

A párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve hogy értékesítésre
nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

Bejelentés, bevallás

•

Bejelentés: a desztilláló berendezés tulajdonszerzéséről 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz, (első alkalommal a meglévő berendezésről 2015. 01.15-ig)

•

Bevallás és adófizetés a magánfőzésről a főzés évét követő január 15-ig (első ízben 2016. január 15-ig)

Amennyiben nem állít elő a tárgyévben a magánfőző párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre adóbevallási
kötelezettsége.
Jogszabályok:
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
Letölthető nyomtatványok:
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról
Bevallás magánfőzött párlatról

Egyéb letölthető nyomtatványok:
Adó- és értékbizonyítvány igénylése
Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában
Túlfizetés átvezetési kérelem

Számlaszámok:
Gépjárműadó beszedési számla

11736006-15364380-08970000

Magánszemély kommunális adója számla

11736006-15364380-02820000

Talajterhelési díj számla

11736006-15364380-03920000

Késedelmi pótlék számla

11736006-15364380-03780000

Mulasztási bírság számla

11736006-15364380-03610000

Egyéb bevételek számla

11736006-15364380-08800000

Idegen bevételek számla

11736006-15364380-04400000

Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla

11736006-15364380-03470000

