Tájékoztató
Az önkormányzati adóhatóság megkezdte a KKV minőség miatt igénybe vett
adóelőleg csökkentések jogosságának vizsgálatait
A 21NYHIPA nyilatkozat benyújtásával a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig
elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük
érvényesítéséről. Eddig az előleg csökkentés 4.347 adózó esetében összesen 424,2 millió forint
kedvezményt jelentett.
A Kormány veszélyhelyzeti kormányrendelettel [639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] írta elő,
hogy azon mikro-, kis- és középvállalkozások esetén, amelyeknek a 2021. évben végződő
adóévben a nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük nem haladja meg a 4 milliárd forintot, a
2021-ben végződő adóévben az alkalmazandó helyi iparűzési adómérték (Egerben 2%) nem lehet
több, mint 1 %, még akkor sem, ha az egyébként alkalmazandó önkormányzati rendeletben
szereplő adómérték ennél magasabb lenne. E szabályt a 2021. évben kezdő, naptári évtől eltérő
mikro kis és középvállalkozásnak a 2021-ben induló adóévében kell alkalmaznia.
Az önkormányzati adóhatóság a 2019. évi hipa adóbevallási adatokat, az idei KKV
nyilatkozatokat, valamint a Bisnode PartnerControl adatokat (nettó árbevétel, mérlegfőösszeg,
foglalkoztatotti létszám stb.) veti össze.
Ha a nyilatkozatot tévő – egyébként beszámoló készítésére kötelezett – vállalkozó esetében az
adóhatóság számára aggályos a nyilatkozat valóságtartalma, akkor az adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 91. §-a szerinti jogkövetési vizsgálat keretében
ellenőrizheti a nyilatkozat jogszerűségét. Amennyiben, ezen vizsgálat eredményeként az
adóhatóság megállapítja, hogy adózó a nyilatkozattételre nem jogosult, e megállapítását
jegyzőkönyvben rögzíti, amelyre az adózó észrevételt tehet. Az adózói észrevételben
előadottakat is mérlegelve dönthet az adóhatóság az adózói nyilatkozat jogszerűtlenségéről és
írhatja elő a korábban törölt előlegrészt (az adóelőleg 50 %-át). Késedelmi pótlék vonzata
természetesen ennek lehet, ha nincs befizetve az adóelőlegrész.
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