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 alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a
nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatvány ( félpótkocsi ) megengedett legnagyobb
össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.
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 vagy egyéb fogyatékossággal élő
adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban
együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a
külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító
szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév 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 11736006-1536438008970000 számú gépjárműadó beszedési számlájára. Tulajdonosváltozás esetén az egész évi
adót annak kell megfizetnie, aki a hatósági nyilvántartás január 1-jei 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
háztartásban, vagy
- aki egyedül élő öregségi nyugellátásban részesülő nyugdíjas, ha a 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 bírságvagy 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 a helyi adókról (Htv.)
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (IX.28.) számú rendelete a
helyi adókról
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 (önadózás) a tárgyévet
követő év március 31-ig és megfizetnie 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 alábbi feltételeknek megfelelnek:

a.) az ingatlant kizárólag saját maguk használják,
b.) a mért vízmennyiség személyenként nem haladja meg a 24 m3/év mennyiséget,
c.) a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj összegének kétszeresét
- Mentes a díjfizetés alól a kibocsátó, ha az ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet.
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 23/2015.(XI.30.) számú rendelete a
talajterhelési díjról
Letölthető nyomtatványok:
bevallás talajterhelési díjról
nyilatkozat talajterhelési díjfizetési kötelezettség alóli mentességhez

Helyi jövedéki adó
A jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvény ( továbbiakban: Jöt.) módosításai
Jöt. 3. § (3) Az (1) bekezdésben meghatározott adókból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.
Jöt. 5. § (9) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai
betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az
önkormányzati adóhatóság jár el.
Jöt. 63. § (2) bekezdés (E törvény alkalmazásában)
11. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén
vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat‐előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása;”
13. gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.”
Párlat adójegy
Jöt. 64. § (6) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat
adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat
tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges
alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat
adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő
mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több
párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a
vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.
Jöt. 67/A. (5a) Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A
magánfőző a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani
kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek
megfelel.
Jöt. 67/A. (5d) A vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási szabályok
betartásának ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet, valamint az átadott adójegymennyiség megadásával
haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.
Párlat eredete, elévülés
Jöt.67/A.§„(8) A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.
(9) Magánfőzés esetében az adómegállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével évül el.”
Egyéb bírság
Jöt.116/C.§ Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki
a) a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy
párlatadójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását,

b) a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad
meg,
felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidőig
nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.
Lefoglalás, elkobzás
Jöt.121/A.§(1) A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás
tisztázása,
továbbá az e törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a
desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában
díjmentesen szakvéleményt kérhet a vámhatóságtól.
(2)Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki
terméket lefoglalhatja, ha a) a magánfőző a 67/A.§(1) bekezdés szerinti bejelentésében a desztillálóberendezés
jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg,
b) vagy a magánfőzőpárlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlatadójegy beszerzése nélkül állít elő.
(3) Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra a vámhatóság által alkalmazható lefoglalásra
vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és
megsemmisítésre átadja a vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben jogerősen a 116/D. § szerinti bírság kerül kiszabásra.
(5) Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi
korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti a vámhatóságot.
Átmeneti rendelkezések
Jöt. 128/N. § A 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban előállított magánfőzött párlatra 2015.
december 31‐ét követően is az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.
Jogszabályok:
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
Letölthető nyomtatványok:
bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról

Helyi iparűzési adó
Tájékoztató
a helyi iparűzési adó bevezetéséről
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
( továbbiakban: Htv. ) 1.§ (1) bekezdésében, a 39/C.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
2018. január 1. napjától Úrhida Község közigazgatási területén bevezeti a helyi iparűzési adót.
A Htv. 52. § 26. pontjában nevesített vállalkozások, mennyiben Úrhida Illetékességi területén
állandó jellegű vállalkozói tevékenységet végeznek, úgy helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségük
keletkezik. ( Htv. 35.§ ) Mindez azt jelenti, hogy önadózás keretében kötelesek az iparűzési
tevékenység bejelentésére, a bekövetkezett változások bejelentésére, az adó / adóelőleg bevallására
és befizetésére.
A vállalkozónak a tevékenysége megkezdésétől, illetve a helyi adó bevezetésétől számított 15
napon belül kötelessége bejelentkezni az önkormányzati adóhatóságnál. A vállalkozók ( az
előtársaság, a jogelőd nélkül kezdő vállalkozás kivételével ) adóelőleget is kötelesek megállapítani
a bejelentkezési nyomtatványon. ( Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [
továbbiakban: Art. ] 19. § (2) bekezdése )
A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. Az adózónak a
helyi iparűzési adó előleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie. ( Art. 32. § (1)
bekezdése)
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról - a megfizetés
határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell
bevallást benyújtani. ( Art. 32. § (1) bekezdése)
Úrhidán az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,2
%-a, az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként
2.000,- Ft. Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos vállalkozó, a védőnő
vállalkozó, feltéve, ha az e tevékenységéből származó vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
Az adózó a bevallási, bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a helyi iparűzési adóban az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII.31.) PM
rendelet szerinti, bevallási, illetve a bejelentkezésről, változás-bejelentésről szóló nyomtatványon is
teljesítheti. Az említett nyomtatványokat Úrhida község önkormányzati adóhatóságához jogszabály
megengedő rendelkezésének hiányában, elektronikus úton nem lehet benyújtani. Az adózó az
állandó jellegű iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti

nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton is teljesítheti az általános
nyomtatványkitöltő program használatával.
Az adózó a helyi iparűzési adóval kapcsolatos befizetéseit Úrhida Község Önkormányzat
11736006-15364380-03540000 számú helyi iparűzési adó számlájára teljesítheti.
Jogszabályok:
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (IX.28.) számú rendelete a
helyi adókról

Letölthető nyomtatványok:
Bejelentkezés, változásbejelentés
Helyi iparűzési adó bevallás ( állandó jellegű tevékenységhez )
„A” jelű betétlap
„B” jelű betétlap
„C” jelű betétlap
„D” jelű betétlap
„E” jelű betétlap
„F” jelű betétlap
„G” jelű betétlap
„H” jelű betétlap
„I” jelű betétlap
„J” jelű betétlap
Helyi iparűzési adó bevallás ( ideiglenes jellegű tevékenységhez )
Kérelem adóelőleg módosításához

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

Számlaszámok:
Helyi iparűzési adó

11736006-15364380-03540000

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

