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Tiszaföldvár Város Önkormányzatának tájékoztatása a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan
(2021.02.01 napja szerinti állapot (információk) alapján)
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, továbbá a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII.
22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján felmerülő gyakorlati kérdésekről az alábbiakban tájékoztatjuk
adózóinkat:
I.

Nyilatkozat (21NYHIPA)

1. A támogatás igénybevételéhez mit kell beküldeni az önkormányzathoz?
A Nav honlapján 2021.01.25. napján publikálták (közzétették) a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan benyújtható
nyilatkozatot, amelynek neve 21NYHIPA. A beküldés a Nav.-hoz történik, a Nav. továbbítja az érintett
önkormányzatokhoz.

A Nav. tájékoztatása szerint a nyilatkozat benyújtható az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson (ONYA)
keresztül is.

2. A székhely önkormányzathoz és telephely önkormányzatokhoz is továbbítja a nyilatkozatot a Nav.
A telephely, vagy több telephely esetén a telephelyek szerinti önkormányzatokhoz csak akkor továbbítja a Nav.,
ha a telephelyet a nyilatkozat beadásának időpontjában már bejelentette az önkormányzathoz.
Az előleg-kedvezmény feltétele a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (4) b)
pontja szerint az, hogy a telephely-adatot be kell jelenteni, mégpedig a Korm. rendelet (5) bekezdése szerint az
állami adó- és vámhatóságon keresztül. Amennyiben ezt nem teszi meg és van telephelye, akkor nem jogosult az
előleg-kedvezményre.
„Az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot
tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati
adóhatóság számára.” (Korm.rend 2. § (7) bek.)
Példa: Ha „A” településen adózónak székhelye van, „B” településen telephelye. Ha a „B” telephely nincs
bejelentve az adóhatósághoz, akkor a kedvezmény csak a székhelyen vehető igénybe.
Példa: Ha „A” településen adózónak székhelye van, „B”, „C”, „D” településen telephelye. A telephelyek közül csak
a „B” telephelyet jelentette be az adózó. A nyilatkozat alapján csak az „A” székhely és „B” telephely esetén vehető
igénybe az 50%-os előleg lehetősége.

3. Kötelező-e beküldeni a nyilatkozatot?
Nem kötelező, de nyilatkozat hiányában nem tudja az adózó érvényesíteni a 2021. évi adóelőlegek 50%-os
csökkentését.
4. Meddig lehet benyújtani a nyilatkozatot?
Ha adózó élni szeretne az adócsökkentés lehetőségével, akkor a nyilatkozatot 2021.02.25. napjáig be kell
küldenie. A határidő jogvesztő. (kivéve igazolási kérelem. Igazolási kérelem csak magánszemély esetén
értelmezhető.)
5. Mi történik, ha adózó február 25-ig nem tett nyilatkozatot?
A nyilatkozat határidőben történő benyújtása a csökkentett előlegfizetés egyik feltétele.
6. Milyen hatása van a nyilatkozat beküldésének?
Az elektronikus nyilatkozattétel csak az 50 %-os, mérsékelt adóelőleg-fizetéshez szükséges, az 1 %-os HIPA mérték
alkalmazásához nem! Az 1 %-os adómérték feltétel nélkül megilleti a jogosult adózói kört, az 50 %-os előlegfizetési mérséklés azonban csak akkor, ha a Korm. rendelet szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének az ott
rögzített tartalommal 2021. február 25-ig eleget tesz.
7. Az önkormányzat felé KATA adózási módot választó adózónak kell-e benyújtania nyilatkozatot?
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA adózási módot választó adózóknak nem kell nyilatkozatot
beküldeniük, az adókötelezettségüket az önkormányzat a Korm.rend. figyelembevételével az egyes esedékességi
időpontok szerint automatikusan 50%-al csökkentett összegben állapítja meg.
8. Kap-e az adózó visszajelzést a nyilatkozat beküldésével kapcsolatban az önkormányzattól?
Az önkormányzat 2021.04.30.-ig köteles visszaigazolni a támogatástartalmat.

9. Hogyan nyújthatja be a nyilatkozatot az az őstermelő, akinek nincs ügyfélkapuja?
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 239/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) 2. § (6) bekezdése alapján az adóelőleg
50 %-ának megfizetéséről szóló nyilatkozatot kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus
úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon lehet benyújtani. Az az
adóalany tehát aki ezt az adókönnyítést igénybe kívánja venni, de nem rendelkezik elektronikus kapcsolattartási
elérhetőséggel ezen időpontig ezt ki kell, hogy alakítsa.
10. Kérhet-e adózó adóelőleg-mérséklést, milyen hatása van erre a nyilatkozatnak?
Az adóelőleg-módosítási lehetőséget a nyilatkozat nem zárja ki. Az adóelőleg módosítás érkezhet a nyilatkozat
benyújtása előtt, vagy a nyilatkozat benyújtása után, ennek megfelelően történik a feldolgozás.

II.

Bevallások

11. A bevallási garnitúra (20HIPA, 21HIPA) kiegészült a "A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott
bevallás" mezőjével. Az űrlap kitöltéskor az alábbi információt jelez a vizsgálat: 21 Hipa esetében:
„Abban az esetben jelölhető a főlapon a 10. sort, ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján mikro- kis és középvállalkozásnak
minősül és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg
értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint.„ Ebben az esetben hogyan járjak el?
Adózónak jelölnie kell ezt a sort. 20HIPA esetén információs jellegű, illetve eltérő üzleti év esetén van szerepe.

12. A 2020. adóévről benyújtandó bevallás általános esete
Adózó beadja határidőben a nyilatkozatát. Ennek eredményeképpen a 2021.03.15 és 2021.09.15 előleg 50%-át
kell megfizetni.
Adózó beadja határidőben a 2020. adóévre a bevallását. (20HIPA)
A bevallásban jelöli az Bevallás jellege 1. sorában az éves bevallást, jelöli továbbá a 15. sort a mikro- kis- és
középvállalkozás által benyújtott bevallást.
Az adó mértéke Tiszaföldvár Város Önkormányzata esetén 2%.
A Korm.rend. alapján a KKV-nak minősülő adózó esetén az adó mértéke 2%. (VII. 16. sor)
A 2021.09.15 előleg és 2022.03.15 előleg 2%-al számolt összegét kell a bevallásban szerepeltetni.

Példa_1
Egy önkormányzatnál az iparűzési adó mértéke 2%.
Egy KKV-nak minősülő adózó 2019-ben jogelőd nélkül kezdte meg az iparűzési tevékenységét. (Előlegfizetési
kötelezettsége nincs, 2019. évre, illetve 2020. márciusra tehát nem vallott be adóelőleget)

A 2019. adóévre (2020. 05. 31.-én) 1.000.000 Ft iparűzési adófizetési kötelezettséget vallott be.
Ennek megfelelően bevallásában 2020. szeptemberre 1.000.000 Ft, 2021. márciusra 500.000 Ft adóelőleget
vallott be.
Adózó beadja határidőben a nyilatkozatát. A nyilatkozat hatására a 2021. márciusi adóelőleg 500.000 Ft-ból
250.000 Ft.-ot kell megfizetni.
Adózó beadja határidőben a 2020. adóévre a bevallását.
A 2021. szeptemberi bevallandó előleg tehát a 2020. évi végleges adó és a 2021. márciusára 2020-ban bevallott
500 000 forint különbözete lesz. Ennek a felét kell megfizetnie az előleg-fizetési időpontban.

Példa_2
2020. 12. 31.-én (vagy az azt megelőző időpontban) adózó megszüntette a tevékenységét. Záró bevallást 2021.
évben ad be. A záró bevallásban szereplő időszak még a 2020. adóévet érinti (2020. adóévben végződik), ezért az
abban szereplő adóalap szerinti adót 2%-al kell számolni és megfizetni.

Példa_3
Adózó 2021. évre KATA adózási módot választ az önkormányzat felé.
A 2020. évre vonatkozó záró bevallását (20HIPA) beadja 2021. évben az önkormányzati adóhatóság felé. A záró
bevallásban szereplő adóalaphoz tartozó adómérték 2%, melyet meg is kell fizetnie.
A KATA választásáról változás-bejelentés nyomtatványon határidőben bejelentést tesz az önkormányzati
adóhatósághoz. A bejelentése alapján nyilatkozat beküldése nélkül a 2021. teljes adóévre a 2,5 millió adóalapra
vonatkozó 2%-os adómérték helyett automatikusan 1% adómértékkel számított adója az alábbiak szerint alakul:
Éves adó 50.000 forint helyett 25.000 forint. A két féléves esedékességi időpontnak megfelelően 12.500-12.500
forint adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Példa_4
Adózó 2021. évben megszünteti adóköteles tevékenységét.
A 2020. adóévre (bevallott időszak: 2020.01.01 – 2020.12.31) adózónak 20HIPA bevallást be kell küldenie. Az
űrlapon feltüntetett iparűzési adó mértéke 2%. Adóelőlegek összege szintén 2%-os adómértékkel kell számolni.
A 2021. adóévben végződő adóköteles időszakról (pl. 2021.01.01 – 2021. 04.10.) 21HIPA záró bevallást ad be.
Adózó (ha jogosult igénybe venni a támogatást) az adó mértékét átállítja 1%-ra. (VII. 16. sor)
(Fontos: ha az adózó a támogatások összeszámítása alapján arra az eredményre jut, hogy a támogatások
maximális összegét kihasználta és nem jogosult az 1% -ra jutó összegre, akkor az adózónak saját
magának kell kiszámolnia és beírnia a megfelelő adómértéket. Példa: A rendelet szerinti 1%-al fizetne 10
egységet, 2%-kal 20 egység a fizetendő adó. A támogatástartalom tehát 10 egység (20-10). Ha az adózó
más jogcímen kapott átmeneti támogatást (2 egység) és de minimis kerete sincs, akkor a támogatási

szabályok szerint csak 8 egységet vehet figyelembe és nem 10-et. Ekkor fizetendő adóként nem 10-et
kell a bevallásban beírnia, hanem 12-t. Ezért esetében az effektív adómérték 1,2% lesz.)
A bevallásban minden pénzügyi adatot (számot) a vállalkozásának megfelelő módon tölti, az adó számítása az 1%os adómértékkel történik.
A 2021.09.15. adóelőleget az önkormányzat adórendelete szerinti mértékkel kell BEVALLANI (2%). (A szeptemberi
adóelőleg „felezése” a nyilatkozat alapján hivatalból történik meg.)
A 2022. 03.15. előleget szintén az önkormányzat adórendelete szerinti mértékkel kell BEVALLANI (2%). Ezt az
adóelőleget (eltérően a 2021. évi adóelőlegektől) a TELJES 2% szerinti összeg szerint kell megfizetni. Erre az
összegre a jelenlegi szabályozásnak nincs joghatása.

Tiszaföldvár, 2021. február 1.
Tiszaföldvári Adóiroda

