
Magánszemélyek kommunális adója (magyarázat, alkalmazott jogszabályok) 

A magánszemélyek kommunális adó megállapításának alapja az 1990. évi C. 
törvény, mely felhatalmazta az önkormányzatokat a helyi adók bevezetésére. 
Pázmánd Község önkormányzata 1992. évben vezette be a magánszemélyek 
kommunális adóját, mely különböző módosításokkal, de jelenleg is hatályos. 
Tehát a jogszabály nem visszamenőleges hatályú. Az önkormányzat nem értesül 
az ingatlanok tulajdonjogában, haszonélvezeti jogában történt változásokról, 
annak bejelentése az ügyfél feladata. A visszamenőleges adókivetés az elévülési 
idő figyelembevételével történik, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
értelmében.  

 A helyi adók bevallása 

32. § (1) A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. 

Az adózónak a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről az önkormányzati 

adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig 

kell bevallást tennie. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő 

iparűzési adóról - a megfizetés határidejével egyezően - a tevékenység befejezésének 

napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni. 

(2) Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését 

(változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie. 

 Elévülés 

164. § (1) Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó 

napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést 

kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna 

fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - 

ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 

év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat 

hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a 

költségvetési támogatás igénylésekor az adómegállapításhoz, illetőleg a költségvetési 

támogatás igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb, mint hat hónap van hátra. A bíróság 

által jogerősen megállapított adócsalás (Btk. 310. §), munkáltatással összefüggésben 

elkövetett adócsalás (Btk. 310/A. §), a társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy 

nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség megsértése (Btk. 310/B. §), csalás (Btk. 318. §), 

illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzése (Btk. 288. §) esetén, ha azt adóra, 

járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el - ideértve azt az esetet is, ha az 

elkövető azért nem büntethető, mert tartozását [Btk. 310. § (6) bekezdés, 310/A. § (6) 

bekezdés] a vádirat benyújtásáig az adóhatóság által megjelölt számlára kiegyenlítette és 

ezért az eljárást vele szemben ez okból megszüntették, továbbá ha az eljárást az 

elkövetővel szemben a Btk. 71. §-ában meghatározott megrovás alkalmazásával szüntették 

meg -, az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény 

büntethetősége el nem évül. 

  

 



Mulasztási bírság 

172. § (1) A magánszemély adózó - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 200 ezer 

forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha 

a) a bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), adatszolgáltatási 

kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan 

teljesíti, 

  

1990. évi C. törvény 

a helyi adókról 

Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi 

hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési 

önkormányzatok alapvető feladata - a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása 

mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása. 

E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása - melynek során 

nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is - 

elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek 

megteremtését. 

A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési 

önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s 

ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. 

Az Országgyűlés a helyi adóztatás kiemelkedő jelentőségét mérlegelve a települési 

önkormányzat önálló gazdálkodásában - összhangban a Magyar Köztársaság 

Alkotmányával és a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseivel - a helyi 

adókról a következő törvényt alkotja. 

ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. Fejezet 

Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 

1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, 

városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: 

önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: 

adót) vezethet be. 

  

Az adó alanya 

12. § (1) Az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az 

építmény 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. (A tulajdonos, a 

vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). 

  

 


