HATÁRIDŐK A HELYI ADÓZÁSBAN
I. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók esetében az adózó bevallásának
benyújtásával jelenti be adókötelezettségét.
Ezek köre Nyergesújfalu illetékességi területén:
-

építményadó
telekadó
magánszemély kommunális adója
telekadó

Bevallási határidők:
- adókötelezettség keletkezését a változást követő év január 15. napjáig,
- adókötelezettség megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül.
Befizetési határidők:
Két egyenlő részletben minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.
II. Önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetében:
Ezek köre Nyergesújfalu illetékességi területén:
- helyi iparűzési adó (állandó - és ideiglenes jellegű)
a) Állandó jelleggel végzett tevékenység esetében:
Bejelentkezési határidő: az adókötelezettség keletkezését (tevékenység megkezdését, szünetelés
befejezése) követő 15 napon belül.
Bevallási határidők:
- bevallási határidő: május 31.
- feltöltésre kötelezettek bevallás kiegészítése: december 20.
Befizetési határidők:
- éves bevallás: május 31. a bevallás benyújtásakor.
- adóelőlegek: minden év március 15.és szeptember 15. napja
- feltöltés: december 20.
Adóelőleg csökkentése, törlése: az előleg fizetési határidők előtt (március 15. és szeptember 15.) az
adózó egy alaklommal, írásban kérheti.
Soron kívüli bevallást kell benyújtani:
(1) Soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról - kivéve a
magánszemélyt saját személyében terhelő azon adókat, amelyekről éves adóbevallást köteles
benyújtani - a bevallással még le nem fedett időszakról, ha
a) a számvitelről szóló törvény VII. fejezete sajátos beszámoló készítési kötelezettséget ír elő,
b) az adózó a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint a könyvviteli zárlat és a
beszámoló alapján az adókülönbözetet megállapítja,
c) az adózó felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás nélkül szűnik meg, cégbejegyzésre nem
kötelezett jogi személy, egyéb szervezet végelszámolás nélküli megszűnése esetén a jogutód

nélküli megszűnésről hoz döntést, vagy az adózó társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény
szerint a jogutód nélküli megszűnés szabályainak hatálya alá kerül,
d) az adóbeszedésre kötelezettnek e kötelezettsége megszűnt,
e) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély e
tevékenységét megszünteti, a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, szünetel,
valamint az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő tevékenységét, illetőleg a közjegyző közjegyzői
szolgálatát szünetelteti, illetve ha a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni
vállalkozónak minősülő magánszemély, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a közjegyző
tevékenyégének szüneteltetése során a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik (a
továbbiakban együtt: soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó esemény),
f) az adózó üzletvezetés helye belföld helyett külföldre változik és erre tekintettel a társasági adóról
és osztalékadóról szóló törvény vagy más jogszabály szerint belföldi illetőségű adóalanyisága
megszűnik,
g) az adózó az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társasággal beolvadás
útján, a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2005. október 26-i 2005/56/EK irányelv alapján egyesül.
A soron kívüli adóbevallások határideje:
A soron kívüli adóbevallást az éves elszámolású adókról az (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott esetekben a számvitelről szóló törvényben a beszámoló készítésére előírt határidőn
belül, a c)-g) pontokban meghatározott esetekben pedig a soron kívüli bevallási kötelezettséget
kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani.
A felszámolási eljárás alatt álló adózók adóbevallási kötelezettségeiket a csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló törvény és e törvény rendelkezései szerint teljesítik. A végelszámolás
alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást - a végelszámolás kezdő időpontját
megelőző nappal - a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül, a záró adóbevallást a
végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a
közzétételre való megküldéssel egyidejűleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de a
végelszámolás szabályai szerint megszűnő adózók a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének
(elfogadásának) napját követő napon kötelesek benyújtani. A tevékenységet lezáró adóbevallás és a
felszámolást vagy a végelszámolást lezáró adóbevallás közötti időszakról törvény eltérő
rendelkezése hiányában e törvény általános rendelkezései szerint kell az adóbevallási kötelezettséget
teljesíteni. A tevékenységet lezáró adóbevallással, illetve a felszámolást, vagy a végelszámolást
lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni kell a tevékenységet lezáró, illetve a felszámolást, vagy
a végelszámolást lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon időszakokra vonatkozó adóbevallási
kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a tevékenységet lezáró bevallás, illetve a
felszámolást, vagy végelszámolást lezáró adóbevallás benyújtásakor még nem járt le.
A külföldi vállalkozónak a belföldön végzett építkezése esetén (ideértve a fióktelep útján végzett
építkezést, szerelést is) az adókötelezettséget első ízben annak az adóévnek az adókötelezettségével
egyidejűleg kell teljesítenie, amelyben az építkezés, szerelés időtartama meghaladja az építkezés
telephellyé minősítéséhez a nemzetközi egyezményben meghatározott időtartamot, illetve
egyezmény hiányában a három hónapot. Ez esetben a külföldi vállalkozó a megelőző adóév(ek)re
utólag a bevallással érintett időszakban hatályos előírások szerint állapítja meg, vallja be és fizeti
meg az adót.
Az adóévben átalakuló adózó - ideértve az átalakulással létrejött adózót, az átvevőt és a
fennmaradót is - az átalakulás napjától számított 30 napon belül társasági adóelőleg-bevallást tesz.
A bevallással még le nem fedett időszakról soron kívüli adóbevallást tesz
a) a csoportos általános forgalmi adóalanyiságot, illetve a csoporthoz csatlakozást engedélyező
határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a csoporttag az általános forgalmi
adójáról,

b a csoport azonosító szám törlése esetén, a csoportképviselő - a törlő határozat jogerőre
emelkedésétől számított 30 napon belül - a csoport általános forgalmi adójáról.
A kényszertörlési eljárás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást - a
kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal - a kényszertörlési eljárás kezdő
időpontját követő 30 napon belül kötelesek benyújtani. A tevékenységet lezáró adóbevallással
egyidejűleg teljesíteni kell a tevékenységet lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon
időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a
tevékenységet lezáró bevallás benyújtásakor még nem járt le. Végelszámolást követően elrendelt
kényszertörlési eljárás esetében a végelszámolásra vonatkozó szabályok szerint kell a bevallási
kötelezettséget teljesíteni. A kényszertörlési eljárást követő felszámolási eljárás esetén e törvény
kényszertörlési eljárásra vonatkozó rendelkezései és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló törvény felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezései együttes alkalmazásával kell a
bevallási kötelezettséget teljesíteni. Kényszertörlési eljárás esetén a tevékenységet lezáró
adóbevallás időszakát követően teljesítendő bevallási kötelezettséget - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - e törvény általános rendelkezései szerint kell teljesíteni.
b) Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetében:
Bejelentkezési határidő: a tevékenység megkezdésének a napja.
Bevallási és befizetési határidő: a tevékenység befejezését követő hónap 15. napja.
III. A gépjárműadózást érintő valamennyi változást a Járási Hivatal valamelyik Okmányirodájában
kell bejelenteni. Az eladónak is van bejelentési kötelezettsége. Eladás esetén a következő adóévtől
csak akkor mentesül a gépjárműadó fizetése alól, ha:
- az új tulajdonos a gépjárművet átíratta,
- az átíratás hiányában az eladó az eladás évében az eladásról szóló adás-vételi szerződést a
Járási Hivatal valamelyik Okmányirodájában bemutatta.
Ha a gépjárművet ideiglenesen vonták ki a forgalomból 6 hónap után a BM automatikusan
forgalomba helyezi. Ha az adózó továbbra sem szeretne a gépjármű után gépjárműadót fizetni,
az újbóli forgalomból való kivonást a 6. hónap utolsó napjáig ismét kérnie kell a Járási Hivatal
Okmányirodájában.
Befizetési határidők:
Két egyenlő részletben minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

