Tájékoztató
Mely vállalkozások és vállalkozók kaphatták meg a 2021-re biztosított helyi iparűzési
adókönnyítések igénybevételére való jogosultságról, vagyis az 1%-os
adóelőlegcsökkentést
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése
alapján az adóalany kérelmezhette a 2021. évi iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettsége 50 %os csökkentését, de ennek az adókönnyítésnek az igénybevételéhez a vállalkozónak 2021.
február 25-ig be kell jelentenie a NAV-nál valamennyi helyi adókról szóló törvény szerinti
telephelyét, valamint a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára
nyilatkoznia kell az alábbiakról:
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
b) a mérsékelt (legfeljebb 1 %-os) adómérték támogatástartalmának megfelelő összeget
jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és
c) 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 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak.
A NAV honlapján 2021. január 25-én vált elérhetővé a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek
benyújtásával a Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25éig elektronikusan nyilatkozhattak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük
érvényesítéséről.
Az önkormányzati adóhatóság csak azon vállalkozásoknak tudta jóváírni a hipa előleg
1%-át, ha a NAV-tól az adózói nyilatkozatot elektronikus úton megérkezett.
A telephelyek Htv. minőségét a NAV az ügyfelek bejelentését alapul véve veszi
nyilvántartásba. A Htv. szerinti telephely minőséget 2020. januárja óta lehet bejelenteni a
NAV-hoz, erre külön jelölés szolgál az adatlapon. Az Online Nyomtatványkitöltő
Alkalmazásban (ONYA) a NAV megjeleníti az ügyfelek adatait, így az ügyfél vagy
képviselője, az ügyfélre vonatkozóan új bejelentő- változásbejelentő kérelmet nyit meg, a
telephely adatokhoz kapcsolódóan azonnal láthatja, hogy ahhoz be van-e jelentve a Htv.
minőség.
Az állami adó- és vámhatósághoz azon telephelyekkel kapcsolatban kellett bejelentést
teljesíteni, amelyek esetében az adózó korábban (2020-től) nem jelezte a Htv.-minőséget,
kizárólag a telephely címét jelentette be. Ebben az esetben tehát a már bejelentett telephelyhez
kapcsolódóan kell a Htv.-minőséget bejelenteni. Ha az adózó korábban, 2019. december 31-ét
követően bármikor már bejelentette a telephely Htv.-minőségét is, akkor ezen telephely
esetében az adózónak nincs ismételt bejelentési kötelezettsége.
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A problémát gyakran az jelentette, hogy ez utóbbi bejelentés nem történt meg, így a telephely
szerinti önkormányzati adóhatóság nem kapta meg a 21NYHIPA nyilatkozatot, így az
adóelőleget sem tudta lefelezni egyes adózóknál, annak ellenére, hogy valójában egri
telephellyel rendelkeznek!
Erről további részleteket honlapunkon ITT1, ITT2 és ITT3 olvashatnak!
Érdemes tudni, hogy a nyilatkozattételi határidő mulasztása nem jár feltétlen jogvesztéssel, ha
a jogalany késedelmét alapos ok megjelölésével kimenti.
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Azzal is orvosolható a hiány, hogy az adózó - akár a mai nap – egri telephelyét bejelenti
Htv. szerinti egri telephelyként az ONYA alkalmazásban, így az egyébként már 2021.
február 25-ig benyújtott (ha volt ilyen) 21HIPANY eljut az önkormányzati
adóhatósághoz, ahol az iparűzési adóelőleg „lefelezést” elvégzik.
Fontos megjegyezni, hogy a 2021. február 25-ig esedékes elektronikus nyilatkozattétel
kötelezettsége csak az 50 %-os, mérsékelt adóelőleg-fizetéshez szükséges, az 1 %-os HIPA
mérték alkalmazásához nem. Az alacsonyabb adómérték tehát automatikusan érvényesíthető az
arra jogosultak számára a 2021. évről szóló, 2022. május 31-én esedékes HIPA bevalláskor.
Az egyszerűsített adómegállapítást választó KATA-alany vállalkozót az elektronikus
nyilatkozattételi kötelezettség nem terhelte, ugyanis e vállalkozónak a helyi adótörvény
alapján nem adóelőleget, hanem tételes adót kell fizetnie, mégpedig – a Korm. rendelet szerint
2021-ben – a legfeljebb 1%-os mértékkel számítva, itt a „lefelezés” hivatalból - 21HIPANY
nélkül - megtörtént.
Szintén nem kell nyilatkozatot tenni azon vállalkozónak, amelyet nem terhel iparűzési
adóelőleg-fizetési kötelezettség (előtársaság, tevékenységét jogelőd nélkül 2021-ben kezdő
vállalkozó).
A mai napig 4.205 db 21HIPANY érkezett önkormányzati adóhatóságunkhoz.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Eger
Megyei Jogú Város fejlődéséhez.
Eger, 2021. március 16.
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