
Adatok, információk, letölthető nyomtatványok 

Gépjárműadó 

2021. január 1-től a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 

( továbbiakban: Gjt. ) 9. § (1) bekezdése alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági 

feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. 
 
A gépjárműadót 2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatósági adatszolgáltatás 
alapján állapítja meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a gépjárműadó megállapításáról 
határozatot küld.  Az adót két egyenlő részletben első alakalommal 2021. április 15-ig és 
szeptember 15-ig kell befizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megfelelő számlájára.  
 
A Gjt. 19/C. § (1) bekezdése szerint az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. 

törvénnyel megállapított 9. § (1) bekezdést a 2020. december 31-ét követő időszakra eső 

gépjárműadó-kötelezettségre kell alkalmazni. 

 E törvényhely (2) bekezdése alapján a 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-

kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat a 2020. december 31-én hatályos 9. § alapján 

illetékes és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2020. december 31-én hatályos 141. § (2) 

bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező önkormányzati adóhatóság látja el. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. számú melléklet I/A. pontja alapján 

1. Az adóalany adatbejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba való 

bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget. E kötelezettség 

elmulasztása az adatbejelentés benyújtásának elmulasztásával esik egy tekintet alá. 

2. Az adóalanynak az állami adóhatósághoz az erre rendszeresített nyomtatványon adatbejelentést 

kell benyújtania, 

2.1 ha a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti adófizetési 

kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt, a változást követő hónap tizenötödik 

napjáig, 

2.2 a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § b)-c), e)-f), j)-k) pontjában, valamint 13. §-

ában írt mentesség fennállásáról és megszűnéséről. 

 

1991. évi LXXXII. törvény 4.§ (4) bekezdése 

Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki 

az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a 

1 
 



hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára 

időarányosan eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes 

állapot bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni adókötelezettsége 

megszűnik. 
 
1991. évi LXXXII. törvény 5. § Mentes az adó alól 

b) *  az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző 

évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

c) *  az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó 

árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából 

származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell, 

e) *  a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő 

gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben, 

f) *  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, 

j) *  az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A 

viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó, 

k) *  az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi 

katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más 

részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok 

személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban 

lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű. 
 

1991. évi LXXXII. törvény 13. § 

(3) *  Mentes az adó alól a kombinált árufuvarozásra nemzetközi viszonylatban alkalmazott, külföldön 

nyilvántartott tehergépjármű, amely az árut Magyarország területén 

a) a határátlépés helyétől vagy az áru feladási helyétől az útirány szerinti legközelebbi - attól légvonalban 

legfeljebb 70 kilométer távolságra levő - vasúti állomásra vagy belvízi kikötőbe közúton fuvarozza 

(előfuvarozás), illetőleg 

2 
 



b) a vasútállomásról vagy belvízi kikötőből az útirány szerinti legközelebbi - attól légvonalban legfeljebb 70 

kilométer távolságra levő - határátlépés helyére vagy az áru rendeltetési helyére közúton elfuvarozza 

(utánfuvarozás). 

(4) *  A (3) bekezdésben meghatározott adómentesség nem illeti meg a tehergépjárművet 

a) előfuvarozás esetén akkor, ha a vasúti állomásról vagy belvízi kikötőből vasúton, illetve vízi úton abba 

az államba lép ki, amelyből közúton belépett, 

b) utánfuvarozás esetén akkor, ha a vasúti állomásról vagy belvízi kikötőből közúton abba az államba lép 

ki, amelyből vasúton vagy vízi úton belépett, 

c) ha a (3) bekezdésben meghatározott távolságot túllépte. 

(5) *  Mentes az adó alól a katasztrófa következményeinek enyhítését szolgáló, azonnali támogatást nyújtó 

és nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) nemzetközi segélyszállítmányt fuvarozó gépjármű. 

(6) *  Részben vagy egészben mentes az adó alól az a gépjármű, amelynek adómentességét vagy 

kedvezményét - ideértve az adó mértékét is - nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A 

viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó. 

(7) *  Mentes az adó alól az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés 

tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak 

fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló, hivatásos szolgálatban lévő és polgári 

állományú személyeket is - üzemeltetésében lévő szolgálati gépjármű. 

(8) *  A (3) és (4) bekezdés szerinti adómentesség csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált 

szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette. 
 

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.  
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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. 
 

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. 
 
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.) 
 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 
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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 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. 
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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: 
 2017. évi CL. 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: 
 
2021_Magánszemély kommunális adója – adatbejelentés 
2021_Magánszemély kommunális adója – adatbejelentés kitöltési útmutató 
2021_megállapodás ( magánszemélyek komm.adója adatbejelentéshez ) 
2021_megállapodás nyomtatványhoz kitöltési útmutató 
nyilatkozat adómentességről (magánszemély  kommunális adója) 
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Helyi iparűzési adó 

 
Változások 2021. január 1-től: 

Az adóalanyok 2021. január 1-től nem az önkormányzati hivatali portálon, hanem kizárólag 
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 hatáskörébe tartozó adókról 
szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti. 

A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu / 
megtalálhatóak ÁNYK formátumban. 

A helyi iparűzési adót Úrhida Község Önkormányzat iparűzési adó beszedési alszámla 
11736006-15364380-03540000 javára kell megfizetni. 

 Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany 
(vállalkozó) nyújthatja be papíralapon is az iparűzési adóbevallási nyomtatványt, feltéve, hogy e 
minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély 
vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz 
kell megtennie. 

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, 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 feltételeknek megfelelő 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. 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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 
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készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült 
mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján; 

• 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 (a hivatkozott 
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint 
nem tette meg – bejelenti telephelyének címét. 

• A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, 
az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített (21NYHIPA) elektronikus 
nyomtatványon nyújtható be. 

• Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot 
tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye 
szerinti önkormányzati adóhatóság számára. 

• 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. 

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 felezi a fizetendő 
adóösszeget. 

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi adófizetési kötelezettség 2021. 
január 1. napjától megszűnik. 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény érinti a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvényt (továbbiakban Htv.) is. A változás alapján az ideiglenes jellegű iparűzési 
tevékenység utáni helyi adófizetési kötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnik. 

A Htv. 52. §. 31. pontja határozza meg a telephely fogalmát. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy hivatkozott jogszabály szerint azon vállalkozásnak, amely valamely 
településen egy 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, folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket 
egyaránt figyelembe kell venni úgy, hogy az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a 
teljesítés megrendelő általi elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napját 
számba véve. 

A Pénzügyminisztérium szakmai állásfoglalása szerin a Htv. fogalmi rendje alapján a NAV-on 
keresztül történő adóbevallási kötelezettség csak az „állandó jellegű iparűzési adóra” vonatkozik. 

A még – esetleg – benyújtandó, ideiglenes helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat továbbra is 
közvetlenül az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. 

Ilyen bevallások: 
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- az 2020. december 31-ével – az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése napjával – 
befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. január 15-e, 

- a korábbról elmaradt, az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat ez 
időpontot követően is közvetlenül az önkormányzati adóhatóságoknak kell benyújtani egészen az 
adókötelezettség elévülési ideje utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig. 

 

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 bevezette a helyi iparűzési adót. 

A Htv. 52. § 26. pontjában nevesített vállalkozások, amennyiben 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 2017. évi CL. törvény [ 
továbbiakban: Art. ] 18. § ) 

A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. ( Art. 2. számú 
mellékletének II/A) pontja) 

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. 2. számú mellékletének II/A) pontja) 

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  a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet szerinti, bevallási, illetve a bejelentkezésről, változás-
bejelentésről szóló nyomtatványon teljesítheti. Az adózó az állandó jellegű iparűzési adóról szóló 
adóbevallási kötelezettségét, bejelentési- és  változás bejelentési kötelezettségéta PM rendelet 
szerinti nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton 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. 
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A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet, valamint a bejelentkezési, változás-
bejelentési és bevallási nyomtatványok Úrhida Község Önkormányzat honlapján (www.urhida.hu) 
is elérhetőek. 

Jogszabályok: 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

1990. évi C. törvény a helyi adókról 

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (IX.28.) számú rendelete a  helyi 
adókról 

 
Letölthető nyomtatványok: 

2020_helyi iparűzési adó_bevallás_2021.01.01-től  

2020_helyi iparűzési adó_bevallás_kitöltési útmutató 

2021_helyi iparűzési adó_bevallás 

2021_helyi iparűzési adó_bevallás_kitöltési útmutató 

2021_bejelentkezés_változásbejelentés 

2021_bejelentkezés_változásbejelentés kitöltési útmutató 

Kérelem adóelőleg módosításához 
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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:  3 
 

A talajterhelési díj mértéke: 
TTD = E × A × T 

ahol  

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj, 
E: az egységdíj (Ft/m3), 
A: a díjfizetési alap (m3), 
T: 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 

11 
 



 
 - 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 
 2017. évi CL. 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 
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Helyi jövedéki adó 
  

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény ( továbbiakban: Jöt.) módosításai 

4. § (1) Az adóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerét illeti. 

A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok 

143. § (1) A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a 

bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti 

önkormányzati adóhatósághoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a 

desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, 

használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. 

(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti 

jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. 

(4) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti az állami adó- és 

vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság 

az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére. 

(5) *  A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál 

regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz. A 

magánfőző a bejelentésben megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat 

mennyiségét literben, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek 

megfelel. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki 

és küld meg a magánfőző részére. 

(6) *  Ha a magánfőző a bejelentett párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig 

bejelenti a többlet mennyiségét literben az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben 

megadja az (5) bekezdés szerinti adatokat és nyilatkozatot. A bejelentés alapján az állami adó- és 

vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére. 

(7) *  Az állami adó- és vámhatóság a magánfőzöttpárlat-származási igazolások magánfőzőnek történő 

átadásáról a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében nyilvántartást 

vezet, amely tartalmazza a magánfőző nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét, a desztillálóberendezés 

tárolási, használati helyét, regisztrációs számát, valamint az átvett magánfőzöttpárlat-származási igazolás 

mennyiségét és átvételi idejét. Az állami adó- és vámhatóság az átadott magánfőzöttpárlat-származási 

igazolás mennyiségének megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati 
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helye szerinti önkormányzatot. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a 

nyilvántartásba kerüléstől számított 5 évig kezeli. 

(8) Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a 

többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- 

és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. 

(9) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, 

hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető. 

(10) *  A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja. 

(11) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék 

előállításától számított 1 év elteltével évül el. 

Lefoglalás, elkobzás 

105. § (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 az állami adó- és vámhatóságtól. 

(2) Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított 

jövedéki terméket lefoglalhatja, ha 

a) a magánfőző a 143. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében a desztillálóberendezés jogszerű 

birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy 

b) *  a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés és a magánfőzött párlat előállításának bejelentése 

nélkül állít elő. 

(3) Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra az állami adó- és vámhatóság által 

alkalmazható lefoglalásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. 

(4) *  Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést 

elkobozza és megsemmisítésre átadja az állami adó- és vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben véglegessé 

vált döntésben a 106. § szerinti bírság kerül kiszabásra. 

(5) Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható 

mennyiségi korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot. 

69. Egyéb bírság 

106. § Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki 

a) *  a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy a 

párlat előállításának bejelentése nélkül végzi párlat előállítását, 

14 
 



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. 

 
  

 
Jogszabályok: 
 
 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 
 
Letölthető nyomtatványok: 
 
bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról 
 
 
 
 

 
Egyéb letölthető  adó nyomtatványok: 
 
adó- és értékbizonyítvány igénylése 2021 
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 
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