
Tájékoztatás helyi iparűzési adóról 

Tisztelt Adózók! 

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Korm.rendelet) 1. §-a értelmében 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. 

(Tar településen a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben 

megállapított adómérték egyébként 1,5 %.) 

Fenti intézkedés (adómérték csökkentés) az uniós jog értelmében állami támogatásnak minősül, 

ezért nem minden mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősülő adózó esetében alkalmazható 

az 1 százalékos adómérték. Abban az esetben ugyanis, ha az adózó más jogcímen kapott állami 

támogatást -vagyis támogatási keretét részben vagy egészben már kimerítette -, akkor esetében 

nem érvényesíthető az adóalap és az 1 százalékos adómérték szorzataként számított adóösszeg. 

Ebben az esetben az adó mértéke 1 százaléknál magasabb tétel is lehet.  

A bevallás kitöltése során - mikro-, kis-és középvállalkozás jelleg jelölése mellett - az 1 

százalékos adómértéknél magasabb tétel feltüntetése esetén a program figyelmeztető hibát jelez 

(nem megakasztó), azonban ez nem akadályozza meg a bevallás beküldését. Tekintettel arra, 

hogy a jogszabály szerint ez a kedvezmény a 2021. évben végződő adóévre vonatkozik, a 

mérsékelt adómértékkel majd a 2022. májusában benyújtandó helyi iparűzési 

adóbevallásban kell számolnia az érintetteknek.  

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján 

a 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. Az adóelőleg felezésének lehetőségével azonban csak 

abban az esetben élhet a mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősülő adózó, ha 2021. február 

25-ig az erre vonatkozó nyilatkozatot elektronikus úton a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a 

továbbiakban: NAV) felé megteszi. A Korm. rendelet egyértelműen meghatározza a 

nyilatkozat tartalmát, valamint annak benyújtási módját. 

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg részlet összegével az önkormányzati 

adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettsége összegét hivatalból, 

határozathozatal nélkül csökkenti. 

A KATA adóalanyoknak nem kell nyilatkozatot benyújtani, esetükben az önkormányzati 

adóhatóság hivatalból mérsékeli az adó összegét. 

 

 



A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak 

szerint történik: 

- 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 létszámadatai; 

- 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 

létszámadatai.  

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy az adócsökkentés lehetősége akkor alkalmazható, ha a 

nyilatkozaton kívül bejelenti telephelyének címét, ha az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint ezt nem tette meg. 

Ezzel kapcsolatosan az iparűzési adóbevallás központi nyomtatványa kiegészítésre került 

egy új bevallás jelleggel „A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás” 

néven. Az adóelőleg csökkentésére irányuló nyilatkozat, valamint igazolási kérelem hiányában 

a helyi iparűzési adóelőleg felezésére nincs lehetőség még abban az esetben sem, ha a 2020. 

évről beadott bevallásban adózó a bevallás jellegénél 15-ös kódot jelölt, mely szerint mikro-, 

kis-és középvállalkozásnak minősül. 

A 2020. évről benyújtandó bevallásban az adózóknak még az eredeti adómérték 

alkalmazásával kell szerepeltetni a 2020. márciusi, valamint szeptemberi esedékességű 

adóelőlegek összegét. A határidőben benyújtott nyilatkozatok alapján az adóhatóság az adózó 

adószámláján nyilvántartott (bevallott, valamint bevallandó) 2021-ben esedékes előlegfizetési 

kötelezettségét felére mérsékli.  

Tájékoztatom továbbá, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 

módosulása alapján az adóalanyok 2021. január 1-jétől kizárólag a NAV-on keresztül, az 

állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújthatják be a helyi iparűzési 

adóbevallásukat, önellenőrzésüket. 

A NAV-on keresztül történő adóbevallási kötelezettség csak az „állandó jellegű iparűzési 

adóra” vonatkozik. A még – esetleg – benyújtandó, ideiglenes helyi iparűzési adóról szóló 

bevallásokat továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani az 

önkormányzati hivatali portálon - https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap - keresztül. Ide tartozik 

természetesen a 2020. december 31-ével – az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése 

napjával – befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. 

január 15-e volt, de az önkormányzati adóhatóságoknak ezen időpontot követően is kell tudnia 

fogadni az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat egészen az 

adókötelezettség elévülési ideje utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig. 

Bejelentkezést, változásbejelentést továbbra is az önkormányzati hivatali portálon 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap lehet benyújtani, meghatalmazás pedig a NAV-on keresztül 

és a hivatali portálon egyaránt beküldhető az önkormányzati adóhatósághoz. 

Tar, 2021. január 20.      

                 Önkormányzati Adóhatóság 
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