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ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 

 

TISZTELT LAKOSSÁG! 

 

1.) Magánszemélyek kommunális adója 

 

/Magánszemélyek kommunális adója számla: 53300067-12001565/ 

Településünkön a magánszemélyek kommunális adója a 15/2015. (XI. 26.) KT. számú rendelet alapján 
kerül megállapításra az adó évi mértéke 2007-től a mai napig ingatlanonként évi 7000,-Ft.  
A 70 év feletti és a 18 év alatti adózóknak az évi adó 50%-át kell megfizetniük. 
Az adó megállapítása bevallás alapján történik, mely intézhető elektronikusan úton illetve személyesen. 
 

2.) Iparűzési adó 

/Iparűzési adó bevételi számla: 53300067-12001565/ 

 

A helyi iparűzési adó a 15/2015. (XI. 26.)  KT. számú rendelete alapján kerül megállapításra. 

Az adó mértéke az iparűzési adóalap 2%-a. 

 Az 1990. évi C. törvény 35. § *  (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

(2) *  Az adó alanya a vállalkozó. /vállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi 
vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében 
és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző 

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, 
hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja, 

3.) Talajterhelési díj 

/Talajterhelési díj bevételi számla: 53300067-11050009/ 

 

2003. évi LXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról 11.,12.,13.,14. §-a, és az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. Tv 35.§.,71.§,81-82§-a, valamint Gádoros Nagyközség Képviselő-testületének 11/2013. 
(XI.19.) önkormányzati rendelete alapján történt.  
Amennyiben bevallási kötelezettségének nem tesz eleget az adózás rendjéből szóló 2017. évi CL. 
törvény 220. § (1) bekezdés szerint: Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e 
törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.tv#lbj106id17b5
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.tv#lbj107id17b5


jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót 
kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal 
sújthatja. 

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal 

történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása. 

 
Amennyiben a bevallás benyújtását továbbra is elmulasztják úgy egyszerűsített ellenőrzés keretében - 
az Alföldvíz Zrt adatszolgáltatása alapján megküldött mennyiség után - határozattal előírásra kerül a 
talajterhelési díj. 
 

4.) Jövedéki adó 

A 2014. december 31-e után vásárolt pálinkafőző (szeszlepárló) készüléket a vásárlást követő hónap 
15. napjáig kell bejelenteni. 

A magánfőzők a Nemzeti Adó és Vámhivatal kirendeltségein igénylés alapján vásárolhatnak 

párlatjegyet, mely alapján történik az elszámoltatásuk. 

5.) Gépjárműadó 

/Gépjárműadó bevételi számla: 53300067-12001596 

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján kerül sor a gépjárművek 

adóztatására. Az adó alapja a személyszállító gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett 

teljesítménye kilowattban kifejezve. Az adó mértéke az adóalap után háromévenként változik:  

A gyártás évében és az azt követő 3 évben   345 Ft/kilowatt 
4-7 naptári évben      300 Ft/kilowatt 
8-11 naptári évben      230 Ft/kilowatt 
12-15 naptári évben      185 Ft/kilowatt 
A gyártást követő 16. naptári évben és azt követően   140 Ft/kilowatt. 
 

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz 

esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 850,- Ft, egyéb esetben 

pedig 1.380,- Ft. 

 

Befizetési és bevallási határidők /pótlékmentesen/: 

Kommunális adó és gépjárműadó esetében minden év március 16-a illetve a 

második félév szeptember 15-e. 

Iparűzési adó előlegek fizetése: minden év március 16-a illetve a második félév 

szeptember 15-e. Bevallás benyújtása az előző évről határidő: május 31. 

Talajterhelési díj bevallás benyújtásának határideje: minden év március 31. 

A befizetéseket teljesíthetik a hivatalban kért csekken, -melyek a Takarékbank fiókjaiban fizethetők 

be-, illetve átutalással adó nemenként a fenti bankszámlaszámokon az adóazonosító/adószám 

feltüntetésével.  

Gádoros, 2020. január  

          Dr. Olasz Imréné dr. 

                    jegyző sk 


