Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2021. január 01. napjától változtak a helyi adókkal kapcsolatos
nyomtatványok
2021. január 1-jétől a Htv. 42/I. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság a
hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási,
bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a vállalkozások – ideértve az egyéni vállalkozókat is - a helyi
adókkal és más, önkormányzat költségvetése javára megállapított adókkal, díjakkal kapcsolatos
bevallást, változás-bejelentőt, bejelentkezési lapot, önellenőrzést kizárólag elektronikus
úton nyújthatnak be.
Figyelmükbe ajánljuk továbbá, hogy az Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI.
törvény 36. § (6) alapján az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az
egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni
vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár
el. Fenti törvény szerint az adóhatóság elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani azzal a
magánszeméllyel, aki egyéni vállalkozó is (egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel,
beleértve a szüneteltetés alatt álló vállalkozót is). Ez alapján az egyéni vállalkozással
rendelkező magánszemély hivatalos iratait (pl.: számlaegyenleg, határozat, felhívás,
tájékoztatás stb.) is az ügyfélkapus tárhelyre kell megküldenünk
2021. január 1. napjától a helyi iparűzési adó bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket
kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani. A változásokról további
információkat itt < https://dombovar.hu/wp-content/uploads/2020/12/Tajekoztatoa-HIPAbevallasok-benyujtasanak-2021.-evi-valtozasarol-reszletes.pdf > olvashatnak.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya
alá tartozó vállalkozásoknak amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati
adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és az állami adóhatóságnál is már ezt az
adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell jelenteni az önkormányzati
adóhatóságnak! (Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi
adóban c. nyomtatvány) Benyújtásának módjáról itt https://dombovar.hu/wpcontent/uploads/2021/01/Tajekoztato-a-KATA-onkormanyzati-adoalanyisag-valasztasanakbejelentesi-hataridejerol.pdf tájékozódhatnak:
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany
(vállalkozó) nyújthatja be papíralapon is az iparűzési adóbevallási nyomtatványt.
A 2021. év január 01. napjától használható nyomtatványok és kitöltési útmutatóik elérhetők
az alábbi linken:
https://dombovar.hu/nyomtatvanyok/#1611646848093-32890a56-0605
2020. december 31. napjáig használt nyomtatványok
https://dombovar.hu/nyomtatvanyok/#1611578199115-6f9f944a-b83d
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