Tájékoztató

A helyi iparűzési adó, valamint adóelőleg bevallásához, megfizetéséhez
kapcsolódó szabályokról
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a
értélmében 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 kisés 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.
Fenti intézkedés (adómérték csökkentés) az uniós jog értélmében 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. Eszerint a nyilatkozatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a NAV felé. Abban az
esetben, ha az adózó a kedvezménnyel élni kíván, azonban megfelelő elektronikus elérhetőséggel
(ügyfélkapu, cégkapu) nem rendelkezik, a megadott határidőig az elektronikus kapcsolattartás
lehetőségét ki kell alakítania.
Fontos továbbá, hogy az adózó a meglévő telephelyét a NAV felé jelentse be, ugyanis az adóelőleg
felezése csak a bejelentett székhely, illetve telephely vonatkozásában alkalmazható.
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A csökkentett előlegfizetés feltétele a határidőben benyújtott nyilatkozat, azonban jogszabály nem zárja
ki, hogy az adózó a határidő elmulasztásával kapcsolatosan igazolási kérelemmel éljen. Igazolási
kérelem hiányában, vagy elutasított igazolási kérelem esetén a nyilatkozat nem pótolható, így ezen
esetekben a vállalkozó a teljes összegű előleget köteles megfizetni.
Abban az esetben, ha a csökkentett előlegfizetésre jogosult adózó az erre vonatkozó nyilatkozatát
határidőben nem nyújtotta be, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
69. §-a alapján lehetősége van esedékesség előtt adóelőleg mérséklésre irányuló kérelem benyújtására,
természetesen a jogszabályi feltételek teljesülése esetén. Ugyanakkor az adózóknak azon lehetősége is
fennáll, hogy a nyilatkozat alapján már csökkentett előlegre vonatkozóan, annak esedékessége előtt
mérséklésre irányuló kérelmet terjesszen elő, ha számításai szerint adója nem éri el az előző időszak
adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.
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.
Adózónak státuszát a nyilatkozat megtételekor kell vizsgálni. A határidőben megtett nyilatkozat kihat a
teljes 2021-es évi adóelőlegre függetlenül attól, hogy időközben változik a státusza, vagyis az adózó
már nem minősül mikro-, kis- és középvállalkozásnak.
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.
Fentiek alapján, csökkentett adóelőleg fizetésére – eltekintve az Art. 69. §-ában biztosított kérelem
benyújtásának lehetőségétől – határidőben benyújtott nyilatkozat esetén van mód, függetlenül a 2020.
évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának időpontjától, valamint az abban jelölt bevallási jelleg
kódtól.
Természetesen azon adózók esetében, akik adóelőleg fizetésére nem kötelezettek, nyilatkozat
benyújtására nincs szükség, a 2021. évre vonatkozó – a Korm. rendelet 1. §-ában rögzített - adófelezés
a jogszabályban rögzített feltételek teljesülése esetén esetükben is automatikusan érvényesül.
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