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Tájékoztatás a helyi iparűzési adóban történt változásokról
1. A helyi iparűzési adó adóelőleg-kiegészítése megszűnt
A 2020-as adóévben már nem kell a 2020. évi helyi iparűzési adó előlegét kiegészíteni, azaz feltölteni. Ez a szabály
az eltérő üzleti éves adózókra is vonatkozik.
A korábbi szabályozás értelmében, a megfizetett iparűzési adó előlegét az adóévi várható fizetendő adó összegére
ki kellett egészítenie annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelű vállalkozónak, amelynek az
adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta.
A feltöltés határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja, vagyis általános esetben december 20-a volt.
Mindez azt jelenti a vállalkozásoknak, hogy az adóévben már befizetett előlegeket nem kell az adóévi várható
adó összegére kiegészíteniük, és az erről szóló bevallást sem kell benyújtaniuk. Elegendő az adót a jövő évi
bevalláskor megfizetni.

2. A helyi iparűzési adó bevallás (önellenőrzés, kijavítás) beadása kizárólag a NAV.-on keresztül történik
2021. január 1-jétől csak az állami adóhatóságnál lehet benyújtani a majd esedékes és megelőző években
esedékessé vált helyi iparűzési adóbevallásokat javításokat és önellenőrzéseket
Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti a
helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosítása alapján az adóalanyok a jövőben nem az
önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz, az állami adóhatóságon keresztül kötelesek
benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.
A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu / lesznek ÁNYK
formátumban megtalálhatóak.
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál
történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul teljesíteni!
Az Önkormányzati Hivatali Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap az elektronikus helyi iparűzési
adóbevallások 2021. januárjától nem lesz benyújthatók. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai
központilag visszavonásra kerülnek.
Fontos változás, hogy az aktuális helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványok 2021-től az adópolitikáért felelős
miniszter honlapján elérhetőek.
https://kormany.hu/penzugyminiszterium (Adózás, számvitel menüpont)
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/helyi-adoztatasi-minta-adobevallasi-adatbejelentesi-nyomtatvanyokaz-onkormanyzati-adohatosagok-szamara
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3.Ideiglenes iparűzési adó megszűnése
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény a 30 napon túli építőipari tevékenység
ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettségére vonatkozó hatályos szabályokat megszüntette, továbbá az
ideiglenes iparűzési adókötelezettség Magyarországon székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozásokat
terhelő jogcíme is hatályát veszti, így az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség megszűnt.
Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség megszűnése miatt szükségtelenné vált az
„ideiglenes” és „állandó” iparűzési tevékenység megkülönböztetése.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben továbbra is hatályos az a rendelkezés, mely szerint azon
vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari
tevékenységet, az adott településen iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A 180 napot
meghaladó iparűzési tevékenység telephelyet, azaz adókötelezettséget keletkeztet, az ezzel kapcsolatos bevallást
az általános szabályoknak megfelelően kell benyújtani.

4.A helyi iparűzési adó mértékének változása jogszabály szerint meghatározott adóalanyi kör számára
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:

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.
Fizetési kötelezettség
Az előzőekben 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.
Fontos: A bevallást az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel (Tiszaföldváron 2% ) kell beadni!

Előírási kötelezettség
A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége
összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
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Fontos: Az előírás a bevallás önkormányzati adóhatóságnál történő feldolgozás során csökken!
A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés
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 létszámadatok alapján állapítja meg;
b) beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a
2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg

Az adóelőleg (2021.03.15.) összegének 50%-os csökkentésének feltételei
Ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára
a) nyilatkozik arról, hogy
aa) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
ab) külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti
támogatásként, és
ac) 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá
b) – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg
– bejelenti a telephelyének címét.

Nyilatkozat benyújtása
A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság
által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye
és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
Fontos: Nyilatkozat benyújtásának hiányában az adóelőleg nem csökkenthető! A nyilatkozat benyújtásának
határideje (2021. február 25.) folyamatosan működő vállalkozások esetén jogvesztő.

2021. adóévben kezdő vállalkozásokra vonatkozó szabály
A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és
középvállalkozásnak az 1 %-os szabályt (a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék) a 2021. évben kezdődő
adóévében kell alkalmaznia.
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Fontos: Ha kezdő vállalkozás ad meg adóelőleget (kezdő vállalkozásnak nem kötelező), akkor azt az adóhatóság
csak a benyújtott nyilatkozat birtokában csökkenti. Különösen fontos akkor, ha esetleg a vállalkozás adóéven
belül meg is szűnik.

Az átmeneti támogatás támogatástartalmával kapcsolatos információk
Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évi első előleg-fizetési időpontban esedékes iparűzési
adóelőleg számítása során figyelembe vett adóalap, valamint a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó
önkormányzati rendeletben megállapított adómérték (a továbbiakban: általános adómérték) és az 1%-os
adómérték (a továbbiakban: csökkentett adómérték) különbözetének szorzatával egyező összeg.
A támogatástartalmat az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 41. pontja
szerinti székhelye a Htv. 52. § 31. pontja szerinti telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság a Korm. rendelet
szerinti nyilatkozat kézhezvételét követően, legkésőbb 2021. április 30-ig visszaigazolja.

5. Vállalkozó fogalmának változása a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény alapján
A 2020. 12. 31. napjáig vállalkozónak az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott
mezőgazdasági őstermelő minősült, akinek őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600
000 forintot meghaladja.
A 2021. 01. 01. napjától az alábbiak szerint módosult:
„a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja,”

Minimálbér értelmezése
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2021.01.01.-től hatályos módosítása alapján:
Éves minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenkétszerese.

Minimálbér 2020. évben
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII.
30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a minimálbér meghatározása:
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege
(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint,
hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén 926
forint.
Havi összeg: 161 000 forint.
Havi összeg tizenkétszerese: 161 000 *12 = 1 932 000 forint
Az éves minimálbér 50%-a: 161 000 *12 = 1 932 000 forint, melynek 50%-a: 966 000 forint.
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Minimálbér 2019. évben
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló
324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a minimálbér meghatározása:
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege
(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 149 000 forint,
hetibér alkalmazása esetén 34 260 forint, napibér alkalmazása esetén 6860 forint, órabér alkalmazása esetén 857
forint.

Tiszaföldvár, 2021. január 7.

Tiszaföldvári Adóiroda
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