
SZÜGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

2699 SZÜGY, RÁKÓCZI ÚT 99-101. 

Telefon: (35) 544-034, e-mail: onkhivatal@szugy.hu 

 

Iktatószám: KÖH/47-13/2021 

Ügyintéző: Váczi Mercédesz 

Tárgy: tájékoztatás 

 
 

Tisztelt Adózó! 

 

Ez év elején több, a helyi iparűzési adót érintő változás történt, melyről az alábbiakban szeretném 

tájékoztatni: 

1./ 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 - helyi iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell az 

egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesz. 

Az adózó akkor felel meg a fentiek szerinti, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: KKV törvény) foglalt mikro-, 

kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, ha a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott 

-          nettó árbevétel, vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, továbbá 

-          az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb. 

Az adóelőleg felezése akkor vehető igénybe, ha a vállalkozó legkésőbb 2021. február 25-ig a 

székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV ÁNYK felületén keresztül, 

a 21NYHIPA nyomtatványon nyilatkozik a feltételek meglétéről. 

A nyilatkozat beküldésével az adózó arról nyilatkozik, hogy 

- megfelel a 639/2020. Korm. rendelet kkv-definíciójának, így – átmeneti kedvezményként – 

érvényesíteni kívánja a külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összegét, 

- nincs olyan Htv. szerinti telephelye, amit legkésőbb a nyilatkozat benyújtásáig nem jelentett be az 

állami adóhatósághoz. A bejelentést a NAV által rendszeresített és a rá irányadó szabályok szerinti 

adat- és változásbejelentő lap benyújtásával teheti meg. 

A Nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Szügy Község Önkormányzat 

adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőlegének összegét hivatalból, határozathozatal nélkül 

csökkenti. 

Ebből következik, hogy a 2020. évre benyújtott bevallás VIII. pontjában az egyes előlegfizetési 

időpontokra vonatkozó adóelőlegeket az eredeti szabályok szerint, az önkormányzatnál bevezetett 

aktuális adómértékkel (2 %) kell kiszámítani és bevallani és azt majd az adóhatóság fogja hivatalból 

csökkenteni. 

A 2021. évi adóelőleg felezésére kizárólag a Nyilatkozat alapján van lehetőség. 

Azoknak a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó (KATA) adóalanyoknak, 

akik a helyi iparűzési adóban is a KATA szerinti tételes (évi 50 000 Ft) adófizetést választották, 

nem kell Nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság felezi a fizetendő adóösszeget. 

Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó, 2021. február 25-i időpontig nem nyilatkozik, úgy a 2021. évre 

vonatkozó csökkentett adóelőlegfizetés lehetőségével nem élhet, de -amennyiben a 2021. adóévben is 

megfelel a kormányrendeletben foglalt feltételeknek – úgy a 2021. évre, a 2022. május 31-ig 

benyújtott bevallásában érvényesítheti az 1 %-os adómértéket.  



Tehát a nyilatkozattételi kötelezettség csak az 50 %-os mérsékelt adóelőleg-fizetéshez szükséges, 

az 1 %-os Hipa mérték alkalmazásához nem. 

2./ 2021.01.01-től 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 teljesítheti.  

A helyi iparűzési adóbevalláson kívül minden egyéb más bejelentést, nyilatkozatot, bevallást 

továbbra is az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül kell beküldeni. 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati 

adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. 

 

Szügy, 2021. február 10. 

dr. Filip Szabina sk. 

aljegyző 


