
Ügyintézés 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁG FELADATAI 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi közügyek, 

valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 

közé sorolja a helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzat 

lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása, ennek egyik fontos 

eleme a helyi adók rendszere. Az önkormányzat Képviselő-testületének egyik alapjoga, hogy 

önkormányzati rendelet útján a helyi adóztatást szabályozza. Az egyes adók, díjak 

(gépjárműadó, talajterhelési díj) esetében központi, egységes szabályozás alapján, míg a helyi 

adók esetében törvényi keretek között, de helyi rendeletalkotás szabályozza az adóztatást. 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az 

önkormányzat kizárólagos joga, hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak 

tekintetében helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse. A Htv. és ennek felhatalmazása 

alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. 

Törvényi keretek között a Képviselő-testület dönt a helyi adók bevezetéséről, az alkalmazott 

adómértékekről, kedvezményekről és mentességekről. 

 

A Htv.-ben nevesített adónemek közül Nagybánhegyes Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 7/2015.(XI.25.) számú önkormányzati rendeltettel a 

magánszemélyek kommunális adóját, a helyi iparűzési adót, valamint az idegenforgalmi adót 

vezette be. 

A Htv. rendelkezése alapján az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza, hogy az 

adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy 

állapíthatja meg, hogy azok összeségükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, 

az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az 

adóalanyok teherviselő képességének. 

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat és a hivatal működéséhez szükséges 

források jelentős részének beszedését. Az önkormányzat feladatellátását a saját bevételek 

(ennek jelentősebb része a helyi adó bevételek), az állami támogatások, valamint az 

átengedett központi adók biztosítják. 

A helyi adókból származó bevételek (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, 

idegenforgalmi adó) az önkormányzat saját bevételeit növelik, abból állami elvonás nincs. 

 

Az önkormányzat által beszedett központi adók közül 2020. évtől a beszedett gépjárműadó 

100%-a a központi költségvetés javára elvonásra kerül, 2021. évtől a NAV jogosult a 

gépjárműadó beszedéséért.  

 



 

 

Az adótörvények által szabályozott befizetési határidők: 

 

 

• az I. félévi magánszemélyek kommunális adó és az állandó jellegű iparűzési adóelőleg 

befizetési határideje: március 15., 

• a talajterhelési díj bevallásának és befizetésének határideje: március 31., 

• a tárgyévet megelőző adóév helyi iparűzési adóbevallási határidejéhez kapcsolódóan 

az adókülönbözet befizetésének határideje: május 31., 

• a II. félévi kommunális adó és az állandó jellegű iparűzési adóelőleg befizetési 

határideje: szeptember 15., 

• a kettős könyvvitelt vezető társasági adó feltöltésére kötelezett adózók helyi iparűzési 

adóelőleg kiegészítési kötelezettsége („ún. feltöltés”) határideje: december 20., 

HELYI ADÓK 

Helyi iparűzési adó 

 

Az adó mértéke: 

Városunkban az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 

adóalap 2 %-a, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 

naptári naponként 5.000,- Ft. 

 

Adókötelezettség, az adó alanya: 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adó alanya a 

vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési 

szerződés alapján kezelt vagyon. 

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 

székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, 

természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal 

végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 

napot. 

 

Az Art. értelmében a helyi iparűzési adókötelezettség teljesítése önadózással történik. Ennek 

értelmében az adózó kötelessége bejelenteni az adókötelezettség keletkezését, változásának, 

megszűnésének tényét, az adót bevallani és megfizetni. 

 

Magánszemélyek kommunális adója 

 

Az adó mértéke: 

Településünkön az adó mértéke 2012. január 1-jétől 6.000,- Ft/adótárgy/év. 

 

Adókötelezettség, az adó alanya: 



Magánszemélyek kommunális adójának fizetésére köteles az a magánszemély, aki a naptári 

év első napján az építmény tulajdonosa, valamint telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a 

tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult 

az adó alanya. Adókötelezettség terheli továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat 

illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik. 

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 

kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 

 

Az ingatlan tulajdonjogában bekövetkező változást önadózással kell bevallani a változást 

követő 15 napon belül. 

 

 

Idegenforgalmi adó 

 

Az adó mértéke: 300 Ft/vendégéjszaka 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 

illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a településünkön 

eltöltött vendégéjszakák száma. 

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 

 

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadót a személyi jövedelemadóról szóló 

többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) és az adózás rendjéről 

szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény szabályozza. 

Az Szja. törvény 3. § 53. pontja szerint termőföld haszonbérbeadásának minősül a 

magánszemély tulajdonos vagy haszonélvező által egy vagy több évre, írásban kötött 

megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező- erdőgazdasági, illetve halászati 

hasznosításra történő földterület-bérbeadás, továbbá erdő művelési ágban nyilvántartott föld 

hasznosításának a tulajdonos által az erdőbirtokossági társulatban fennálló tagsági viszonya 

alapján az erdőbirtokossági társulat részére történő átadása. 

 

Az adó alapja: 

A magánszemély termőföld bérbeadásából származó bevételének egésze. 

 

Az adó mértéke: 

Az adó alap 16 %-a. 

 

Mentesség: 

Ez a jövedelem adómentes akkor, ha a haszonbérbeadás határozott időre kötött megállapodás 

(szerződés) alapján legalább 5 évre szól. 

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magánszemély megállapítja, továbbá 



a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás) 

a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20. napjáig. Kifizető esetében a 

kifizetést követő hónap 12. napjáig. 

 

 

Bankszámlaszámok: 

 

Adónem Bankszámlaszám 

Magánszemélyek kommunális adója 53500834-10037562 

Helyi iparűzési adó 53500834-10030390 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója 53500834-10030534 

Késedelmi pótlék 53500834-10030558 

Bírság 53500834-10030541 

Államigazgatási eljárási illeték 53500834-10036633 

Idegenforgalmi adó 53500834-10030527 

 

Szabó Lászlóné adóügyi ügyintéző 

e-mail cím: ado@nagybanhegyes.hu 

 

Ügymenetek: 

 
Adó- és értékbizonyítvány 

  
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban 
  
Ügymenet leírása: Az ingatlan tulajdonosának előzetes értesítésével helyszíni eljárás során felvételre kerülnek az 
ingatlan adatai, majd ennek alapján kerül sor az adó- és értékbizonyítvány kiállítására, melyhez szükséges az 
eljárási illeték megfizetése. 
  
  
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
                - a kérelmező nevét, címét, 
                - az ingatlan adatait (cím, helyrajzi szám) 
                - adószámát, adóazonosító jelét, 
                - az igazolás célját, 
                - illetékmentesség esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, 
                - a kérelmező aláírását. 
  
Eljárási illeték: 4.000,- Ft 

mailto:ado@nagybanhegyes.hu


Az illetékfizetési kötelezettséget az adóhatóság illetékbeszedési számlájára csekken vagy átutalással kell 
teljesíteni. 
  
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (6) bekezdése alapján illetékmentes a gyámhatóság előtt 
kezdeményezett minden eljárás. 
 

Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) 

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján, vagy az adóigazolás 
iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. 
  
A kérelmet postai úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani. 
  
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
                - a kérelmező nevét, címét, 
                - adószámát, adóazonosító jelét, 
                - az igazolás célját, 
                - illetékmentesség esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, 
                - a kérelmező aláírását. 
  
Ügymenet leírása: Az eljárási illeték megfizetését követően a nyilvántartás alapján kiállításra kerül az igazolás. 
  
Eljárási illeték: az adóigazolás kiadásának illetéke az első példány után 2.000,- Ft, minden további, ugyanolyan 
tartalmú igazolás után példányonként 600,- Ft. 
Az illetékfizetési kötelezettséget az adóhatóság illetékbeszedési számlájára csekken vagy átutalással kell 
teljesíteni. 
 

Helyi iparűzési adó és vállalkozók kommunális adója 
  
  
A bejelentési, illetőleg az adóbevallási nyomtatványt postai úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen kell a 
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájához benyújtani. A bevallás nyomtatványt megfelelően ki kell tölteni. 
  
Ügymenet leírása: A vállalkozó az adókötelezettség keletkezését a tevékenysége megkezdésétől számított 15 
napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnál.  Az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani, 
megfizetni. Bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell tenni. 
Az adóhatóság az éves bevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján a fizetendő adóelőleg összegét fizetési 
meghagyásban közli, mely alapján a vállalkozó ügyfél az adóelőleget félévi részletekben ( március 15-ig, illetve 
szeptember 15-ig ) fizeti meg. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az 
adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza. A befizetés határidejét és 
az ügyfelek teljesítését a hatóság nyomon követi. Amennyiben a határidő túllépését észleli, fizetési felszólítást 
küld az ügyfélnek, illetőleg intézkedik a behajtási cselekmények foganatosításáról. 
Az adókötelezettség megszűnését követő 15 napon belül az ügyfél e tényt köteles az adóhatósághoz bejelenteni. 
 

Magánszemélyek kommunális adója 
  
Magánszemélyek kommunális adója esetén az adózónak az építmény (új lakás létrejöttekor) használatba vételi 
engedély kiadását, használt lakásnál, belterületi beépítetlen teleknél tulajdonszerzést, valamint lakásbérleti 
jogviszony létrejöttét/megszűnését követő 15 napon belül bevallási kötelezettsége keletkezik. 
Bevallási kötelezettségét az adóalany az erre a célra rendszeresített, és a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál 
átvehető nyomtatvány kitöltésével teljesítheti. 
  
 

NYOMTATVÁNYOK: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

 


