
Iparűzési adóalanyok figyelmébe 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak 
egyrészt a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: 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. 
Másrészt a 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. 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, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó 
önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.  

Fentiek értelmében – amennyiben élni kívánnak a Korm. rendeletben foglalt 
kedvezményekkel - a vállalkozóknak az állami adó- és vámhatóságon (NAV)  keresztül, 
elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyilatkozatot kell 
tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, és a NAV-nál nyilvántartott telephelye 
szerinti önkormányzati adóhatóság számára. Tehát a jogosultság további feltétele, hogy a 
vállalkozó – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. 
alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét a NAV-nál! 

A NAV által elektronikus úton továbbított nyilatkozatok alapján a meg nem fizetendő előleg-
részlet összegével önkormányzati adóhatóságunk a vállalkozó iparűzési adóelőleg-
kötelezettsége összegét hivatalból határozathozatal nélkül csökkenti. 

Az egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítást választó KATA adózóknak nem kell 
nyilatkozatot tenni, a 2021. évi adókötelezettségüket adóhatóságunk hivatalból csökkenti. 

Fentiekkel kapcsolatos kérdéseikre a 25/510-368 telefonszámon Borosné Sógorka Auguszta 
igazgatási osztályvezető bővebb tájékoztatást nyújt. 

 

Mezőfalva, 2021. január 12. 

                                                                                                       Polgármesteri Hivatal 

 

 


