
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által bevezetett helyi adókat a 42/2015 (XII.18.) 
rendelet, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szabályozza

Helyi iparűzési adó

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén

Mértéke: 1,9 % 

Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. rendelkezései
szerinti számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2,5 millió Ft-ot. 
Az adó megfizetése alóli mentesség a bevallásadási kötelezettség teljesítésére nem terjed ki.

Fizetési határidő:

I. félévi adóelőleg március 16.

Különbözet kiegészítés május 31.

II. félévi adóelőleg szeptember 15.

Feltöltési kötelezettség bevallása és befizetése december 20.
Bevallás leadásának határideje május 31. 

Építményadó

Mértéke:

Beépítésre szánt területen: 660 Ft/m²

Nagygombos, Kisgombos, Nagytelek, Sashalom, 330 Ft/m²

Beépítésre nem szánt területen: 220 Ft/m2

Fizetési határidő:
I. félévi adó március 31
II. félévi adó szeptember 30.

Bevallás leadásának határideje: adókötelezettség (keletkezését) változást követő 15 nap

Magánszemélyek kommunális adója

Mértéke:
0 – 30 m2 – ig   5 520 Ft/év
31 – 60 m2 – ig  6 970 Ft/év
61 – 100 m2 – ig  9 580 Ft/év
101 – 120 m2 – ig 13 070 Ft/év
120 m2 felett 17 470 Ft/év
Gépjárműtároló után: 5 040 Ft/év
Telek után: 7 560 Ft/év

Fizetési határidő:



I. félévi adó  március 31.
II. félévi adó szeptember 30.
Bevallás leadásának határideje változást követő 15 nap

Idegenforgalmi adó

Alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Mértéke személyenként és vendégéjszakánként  250 Ft.

A fizetendő  adót  a  szálláshely-szolgáltató,  vagy  az  ingatlan  tulajdonosa,  vagy  az  ingatlannal
rendelkezni  jogosult  köteles  beszedni.  A  beszedett  idegenforgalmi  adóról  az  adóbeszedésre
kötelezettnek tárgyhót követő hónap  15-éig  kell bevallást tenni és  befizetni. 

 Helyi Jövedéki Adó

 

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól (a továbbiakban Jöt,)

Egy  tárgyéven  belül  a  természetes  személy  vagy  bérfőzetőként  vagy  magánfőzőként  jogosult
párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak
magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot. 

magánfőzés:  a  párlatnak  a  magánfőző,  több  tulajdonostárs  magánfőző  esetén  valamely
tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható,  legfeljebb 100 liter  űrtartalmú,
párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása;

magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel,
gyümölcsből  származó  alapanyaggal  és  párlat  készítésére  alkalmas,  saját  tulajdonú
desztillálóberendezéssel rendelkezik;

gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. 

A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzőt párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat
adójegyet  kell  beszerezni  a  vámhatóságtól.  A párlat  adójegy  a  beszerző  magánfőzőt  egy  liter
magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy
liter  42  térfogat-százalékos  tényleges  alkoholtartalmú  párlat  adótartalmát  figyelembe  véve.  A
magánfőző  tárgyévi  első  beszerzéskor  legalább  5  párlat  adójegyet  szerez  be  és  tárgyévben
legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot
állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot
állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a
vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni. 

Felhasználás

 A párlat  kizárólag a  magánfőző,  családtagjai  vagy vendégei  által  fogyasztható el,  feltéve,  hogy
értékesítésre  nem  kerül  sor.  A  magánfőzőt  párlat  kizárólag  alkoholtermék-adóraktár  részére



értékesíthető.

Bejelentés, bevallás

A magánfőző  a  desztillálóberendezés  feletti  tulajdonszerzést,  valamint  a  bejelentett  adatokban
történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. 

A  bejelentésnek  tartalmaznia  kell  a  magánfőző  nevét,  lakcímét,  adóazonosító  jelét,  a
desztillálóberendezés  feletti  tulajdonszerzés  időpontját,  a  desztillálóberendezés  űrtartalmát  és
tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A magánfőző  desztillálóberendezésének  bejelentésével  kapcsolatban  és  a  magánfőzés  szabályai
betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - kivéve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését
- az önkormányzati adóhatóság jár el. 

.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára  nem  köt  rá,  és  helyi  vízgazdálkodási  hatósági  engedélyezés  hatálya  alá  tartozó
szennyvízelhelyezést,  ideértve  az  egyedi  zárt  szennyvíztározót  is,  alkalmaz.  Amennyiben  a
közcsatornát  év  közben  helyezik  üzembe,  a  díjfizetési  kötelezettség  a  kibocsátót  a  közcsatorna
üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200,- Ft/m3.
Területérzékenységi szorzó: 1,5

Fizetési határidő: március 31.
Bevallás leadásának határideje: március 31.

Vonatkozó jogszabályok:
2003. évi LXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról

32/2004. (VI.25.) Ökr. A talajterhelési díj helyi szabályairól

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Vonatkozó jogszabály:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) pontjai

Bevallási, befizetési  határidők: 

Magánszemély esetében a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20.

A kifizető esetében a bevallás az adóévet követő év február 25., a befizetés a kifizetést követő hó
12. napja.

Mértéke a bevallott időszakra érvényes, személyi jövedelemadó adókulcsa.


