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TÁJÉKOZTATÓ A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS
VÁLTOZÁSOKRÓL
Tisztelt Vállalkozók, Gazdasági Társaságok!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021.01.01-től a helyi iparűzési adóról szóló
adóbevallási kötelezettségüket – ideértve az adóbevallás kijavítását, az önellenőrzéssel való
helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettséget kizárólag az állami
adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon teljesíthetik.
Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai
központilag visszavonásra kerültek, így arról az adóbevallásokat idén már nem lehet az
önkormányzatok felé benyújtani.
A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:
https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély, az elektronikus ügyintézésre nem
kötelezett iparűzési adóalany (őstermelő) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is
benyújthatja az önkormányzati adóhatóságnál.
Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati
adóhatóságnál történik. A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében
önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adót továbbra is az önkormányzati adóhatóság
számlájára kell megfizetni.
Úrhida Község Önkormányzat Helyi Iparűzési adó beszedési számlája:
117360006-15364380-03540000
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) értelmében 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 (továbbiakban: KKV törvény) szerinti
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,
amennyiben a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben
megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
A Korm. rendelet szerint a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak
2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021.
évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50
százalékát kell megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A nyilatkozat kizárólag az állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami
adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A
nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján elérhető.
A nyilatkozat benyújtási határideje: 2021. február 25.
Az előleg-csökkentés akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye,
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozik.
A jogosultság feltétele továbbá, hogy a vállalkozó - ha azt az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a
telephelyének címét.
A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőlegkötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február
25. időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű előlegfizetés lehetőségével, azaz ő –
előleg mérséklés hiányában - csak a 2021. adóévi HIPA bevallás benyújtást követően igényelheti
vissza az adóelőleg különbözetet.
A NAV a nyilatkozatot a vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára elektronikusan továbbítja.
A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyoknak (KATA) akik ezt a kedvező adózási módot választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell
nyilatkozatot tenni, nekik adóhatóságunk az 1 %-os mértékkel számolja a két esedékességi
időpontban fizetendő adóösszeget (vagyis 12.500 Ft-12.500 Ft-ot kell fizetni 2021. március
16-ig és 2021. szeptember 15-ig).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilatkozat megtételének elmaradása esetén az
adóhatóság a jogosultsági feltételek fennállása ellenére nem tudja az iparűzési adóelőleg
fizetési kötelezettséget csökkenteni, azaz a vállalkozásnak ebben az esetben a teljes
adóelőleg összegét kell esedékességkor megfizetni.

Úrhida, 2021. február 17.

Önkormányzati adóhatóság

