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Tisztelt Adózók!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek
hatálybalépését követően (2021.01.01-től) 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 teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai
központilag visszavonásra kerülnek.
Javasoljuk, hogy adózók legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés
során!
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Tisztelt Adózók!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (továbbiakban:
Módtv.) 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a
gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. A Módtv.
104. § (5) bekezdése adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az önkormányzati adóhatóságok
számára a gépjárműadó mentességekről, és szüneteltetésről:
(5) Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig a helyi önkormányzatok feladatellátását
támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az
állam által biztosított, elektronikus információs rendszeren keresztül adatot szolgáltat
az állami adó- és vámhatóság számára az állami adó- és vámhatóság által meghatározott
módon a nála 2020. december 31-én nyilvántartott,
 2020. december 31-én hatályos 5. § d), e), f), j) és k) pontja szerint adómentes
gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának
azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, továbbá – ha azok ismertek – a
mentesség kezdő napjáról és megszűnésének napjáról,
 b) annak a gépjárműnek a forgalmi rendszámáról, üzembentartójának, tulajdonosának
azonosító adatairól, amelynek adófizetési kötelezettsége a 4. § (4) bekezdése alapján
2021. január 1-jén szünetel, továbbá az adófizetési kötelezettség szünetelésének kezdő
napjáról.
Kérem, a Tisztelt Adózókat (magánszemély, alapítvány, egyesület), akik 5. § b), d), e), f),
j) és k) pontja szerinti mentességeket nem kérték az önkormányzati adóhatóságtól, azok
legkésőbb 2020. december 15. napjáig keressék fel telefonon (20/3957868) Kovács Emese
adóügyi főmunkatársat.
Tisztelettel: Király Zoltánné dr. jegyző

