Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket a 2021. évben alkalmazandó helyi iparűzési adó szabályokról

1. Bevallás, bevallás javítása, önellenőrzés, adóelőleg nyilatkozat
Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás
kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási
kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság
által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó
adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával
teljesítheti.
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési
adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem
kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú
bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.
Bevallásoknál következő időszak előlegeinek számolására vonatkozó szabályok:
20HIPA bevallásnál: Előlegfizetési időszak: 2021.07.01-2022.06.30
Első előlegrészlet: 2021.09.15. /2020. tényleges adó csökkentve a 2021. március 15-i előírt
adóelőleg összegével/ Az összeget előlegcsökkentés figyelembevétele nélkül kell beírni/
Második előlegrészlet: 2022.03.15 /2020. tényleges adó 50%-a, az önkormányzati rendeletben
megállapított adómértékkel számolva. /Erre az összegre sem az adóelőleg csökkentés, sem az 1%os adómérték nem vonatkozik/

2. Bejelentések kezelése: Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az
adózó állami adóhatóság előtti képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklet 17. pontja, 18.
pontja, 20-21. pontja alapján az állami adó- és vámhatósághoz - az önkormányzati adóhatósághoz
teljesített korábbi adatszolgáltatást követően - érkezett adatokat és az Art. 1. melléklet 29. pontja
alapján bejelentett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére,
amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette. Az adatszolgáltatásban
szereplő adózó a bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a
telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni
3. Kata adózásra vonatkozó bejelentés:
Az adózónak a 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről (pl.: a kisadózó vállalkozások tételes adója
hatálya alá tartozó vállalkozó tételes adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási
nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától
számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára), valamint
képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet. . Ezen bejelentéseket
változatlanul az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lehet megtenni.

4. Nyilatkozat adóelőleg kedvezményhez, 1%-os adómérték alkalmazása
A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján a
következőket rendelte el:
 A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a

továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel
meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a
továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek,
hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és
középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő
adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1
százalék.
 A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021.

évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben
az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell
az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. A meg nem fizetendő előleg -részlet összegével
az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti.
 A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak szerint

történik:
o a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján

rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és
elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel - és
létszámadatok alapján;
o a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és

létszámadatai szerint, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel és létszámadatok alapján.
 A feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a 2021. évi adóelőleg50

százalékban történő megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye
szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése
szerint) nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1.
melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.
 A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami

adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
 Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő

vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára.
 A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó

mikro-, kis- és középvállalkozásnak a kedvezményes adómértéket a 2021. évben kezdődő
adóévében kell alkalmaznia.

4. A). A gyakorlatban a kedvezmény igénybevételének módja, amennyiben a törvényi feltételeknek
megfelelnek:
1. NAV honlapjáról letölteni 21NYHIPA elnevezésű nyomtatványt,
2. ÁNYK rendszerbe betölteni, majd kitöltés után ügyfélkapun vagy cégkapun benyújtani
3. Határidő: 2021. február 25.
Fontos! A nyilatkozatok csak a 2021. évi előlegekre tehát a 2021.március 15. illetve 2021.
szeptember 15-i előlegekre vonatkoznak.
Mivel a nyilatkozat csak elektronikusan nyújtható be a NAV számára, így aki még nem rendelkezik
elektronikus kapcsolattartási elérhetőséggel, / jellemzően az őstermelők/ addig azt ki kell hogy
alakítsa.
JELENLEG A NAV-NYHIPA ADATSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE MÉG FOLYAMATBAN VAN A NAV ÉS AZ
ASP.ADÓ ESETÉBEN IS. ELŐZETES INFORMÁCIÓK ALAPJÁN A NAV VÁRHATÓAN FEBRUÁR 11-ÉN
KEZDI MEG A NYILATKOZATOK TOVÁBBÍTÁSÁT AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ. AZ ASP.ADÓ
FEJLESZTÉSÉRE ELŐRELÁTHATÓAN FEBRUÁR 18-ÁN KERÜL SOR. A NYILATKOZATOK AUTOMATIKUS
FELDOLGOZÁSÁVAL AZ ELŐLEGCSÖKKENTÉSEK AZ ÜGYFÉL SZÁMLÁJÁN IS LÁTHATÓVÁ VÁLNAK.
KÉRJÜK, AKIK ÉLNEK A NYILATKOZATTÉTEL LEHETŐSÉGÉVEL, FEBRUÁR VÉGÉTŐL KEZDŐDŐEN AZ
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁLON BEJELENTKEZÉS UTÁN AZ ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS
FUNKCIÓVAL SZÍVESKEDJENEK ELLENŐRIZNI A FIZETENDŐ ÖSSZEGEKET.
4.B) KATA adóalanyok adóelőleg kedvezménye
Azon KATÁS adóalanyok, akik a helyi iparűzési adóban is a KATA adózási módot választották, náluk
nyilatkozattétel nélkül automatikusan érvényesül a kedvezmény.
4. C). 1%-os adómérték alkalmazása
Az adómérték csak a 2021.évi bevallásoknál alkalmazandó, mivel a Kormányrendelet
megszövegezéséből adódik, hogy a 2021-ben végződő adóévben illeti meg az arra jogosult adózót.

Kérdéseikkel kapcsolatban a 06/95/551-223-as telefonszámon tudunk bővebb felvilágosítást adni.
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