Magán kommunális adó
Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az Önkormányzat illetékességi területén lakás
tulajdonosa, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény (lakás) tulajdonosa.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az
adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost
is felruházhatnak. Amennyiben a lakást az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű
jog jogosultja (pl. haszonélvezeti jog, özvegyi jog).

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Az adó mértékét a Gyömöre Község Önkormányzat Közgyűlésének a helyi adókról szóló rendelete tartalmazza. Az adóalanyt
a rendeletben meghatározott adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 5.000 Ft adó terheli évente. Link:
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/141539
Az adózónak az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését
teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában
nem következik be adókötelezettséget érintő változás.
Az önkormányzati adóhatóság az éves kommunális adót az adózó adatbejelentése alapján határozatban állapítja meg.
Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.
Benyújtás formája és módja:
Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (letölthető a nyomtatványok címszó
alatt). A kitöltött adatbejelentés benyújtható postai úton, személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy e-mailben megküldve.
Elektronikus úton „e-Papír” (nyitólap: https://epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül (Témacsoport: Önkormányzati
igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Gyömöre Község Önkormányzata).
Az Elektronikus Önkormányzat Portál (nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az önkormányzati ASP rendszerben
az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be
kérelmeiket, adatbejelentéseiket, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott adatbejelentéseiket megtekinthetik.
Ügyfélkapus regisztrációval az adatbejelentés (ASP-ADO-033 számú „Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális
adójáról" iForm típusú űrlap) elektronikusan benyújtható.
Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus
ügyintézésre kötelezettek. Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti jogi
képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár
el. Az egyéni vállalkozók és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett természetes személyek az elektronikus
kapcsolattartást a KÜNY (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani.
Azon ügyfelek – akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek – szabadon határozhatják meg
(rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési
Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/.

Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési
határidő 30 nap.
Magánszemélyek kommunális adójának számlaszáma:

59800022-10001655-00000000

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:
> A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény
> Az adózás rendjéről szóló módosított 2017. évi CL. törvény
> Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
> Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
> Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
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