
Helyi iparűzési adózás szabályairól 2021-ben

Kisvállalkozások előlegcsökkentési lehetősége

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és
bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

Megjelent  a  koronavírus-világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.
  
A mikro-,  kis-  és  középvállalkozásnak  minősülő  vállalkozóknak  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, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
 
A vállalkozóknak (a  2021.  március  15-i  előlegfizetés  miatt) nyilatkozatot  kell  tenniük
legkésőbb  2021.  február  25-ig a  székhelye,  telephelye  szerinti  önkormányzati  adóhatóság
számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.
 
Az említett nyilatkozat 2021. januárjától   kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül,  
elektronikus  úton,  az  állami  adó-  és  vámhatóság  által  rendszeresített  elektronikus
nyomtatványon nyújtható be.
 
A nyilatkozat  alapján a  meg  nem  fizetendő  előleg-részlet  összegével  Kulcs  Község
önkormányzati  adóhatóság  a vállalkozó  iparűzési  adóelőleg-kötelezettsége  összegét
hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
 
A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti
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 helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel Egerben a
2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított
adómérték egyébként 2 százalék.
 
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, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő
adóév árbevétel-  és létszámadatai,  a 2021. évben tevékenységét  kezdő vállalkozó esetén a
becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás
minőségnek való megfelelést.
 
A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, az 1. § szerinti
intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult
igénybe venni átmeneti  támogatásként,  és 2019. december 31-én nem minősült  az európai
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-



(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá - ha azt az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti
a telephelyének címét.
 
Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor
a  (4)  bekezdés  szerinti  nyilatkozatban  arról  nyilatkozik,  hogy  olyan  mikro-  vagy
kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás
hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll
fenn.
 
Részletekről majd a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/  tájékozódhatnak a vállalkozók.
 

HIPA bevallások benyújtása 2021-ben

2021. január 1-jétől csak az állami adóhatóságnál lehet benyújtani a majd esedékes és
megelőző  években  esedékessé  vált  helyi  iparűzési  adóbevallásokat  javításokat  és
önellenőrzéseket

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény,  mely
több pontban is érinti majd a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait.
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosulása(*)  alapján az adóalanyok a
jövőben  nem  az  önkormányzati,  hanem kizárólag  az  állami  adóhatósághoz  kötelesek
benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.
 
Így,  a  nyomtatványok  majd  a Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  (NAV)
honlapján https://www.nav.gov.hu / lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.
 
Fontos,  hogy  maga az  iparűzési  adóbevallás  feldolgozása,  esetleges  javítása az
önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell
változatlanul megtenni.
 
A helyi  iparűzési  adó és adóelőleg  fizetési  kötelezettséget  az önkormányzat  iparűzési  adó
beszedési számlájára lehet  megfizetni.  (Kulcs Községi Önkormányzat Helyi iparűzési adó
beszedési számla 11736037-15365233-03540000)
 
Kizárólag  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. 
 
Az  Elektronikus  Önkormányzati  Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  a  helyi
iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesz benyújthatók.
 
Fontos változás, hogy a helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványok 2021-től az adópolitikáért
felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium
 



Abban nem történt változás, hogy 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.
 
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.
 
Ugyanígy,  ha  a bejelentkezéssel,  változásbejelentéssel összefüggésben  adóelőleget  vagy
jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e
bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság
külön felhívja.
 
Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap  lehet megtenni.
 
 
(*) Htv. 42/D. § (1) Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét -
ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről
szóló  bevallási  kötelezettségét  (e  §  alkalmazásában  a  továbbiakban  együtt:  adóbevallás)
kizárólag  az  állami  adóhatósághoz  elektronikus  úton,  az  állami  adóhatóság  által
rendszeresített  elektronikus  nyomtatványon,  az  állami  adóhatóság  hatáskörébe  tartozó
adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával
teljesítheti.

(2) Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó
adóbevallást  -  az  adóbevallás-benyújtásra  kötelezett  azonosítását  követően,  a  befogadó
nyugta kiadása mellett  -  az  adóalany által  a  bevallási  nyomtatványon  megjelölt  székhely,
telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja. Az állami
adóhatóság  bevalláskitöltésre  szolgáló  számítógépes  rendszere  a  számszaki  hibára,
ellentmondásra automatikusan felhívja az adóalany figyelmét és tájékoztatja arról, hogy az
adóbevallást  az  önkormányzati  adóhatóság  részére  csak  a  hiba  adózó  általi  kijavítását
követően továbbítja.

(3)  A számszaki  hibát,  ellentmondást  nem tartalmazó vagy a  (2)  bekezdés  szerint  javított
adóbevallást  az  önkormányzati  adóhatóságnál  határidőben  teljesítettnek  kell  tekinteni,
feltéve,  hogy  azt  az  állami  adóhatósághoz  határidőben  benyújtották.



(4) Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról
szóló bevallását az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is
teljesítheti.
 


