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Tájékoztató 2021. évi helyi iparűzési adó változásról  
 

2021. január 1-jétől 

csak az állami adóhatóságnál lehet benyújtani 

a majd esedékes és megelőző években esedékessé vált 

helyi iparűzési adóbevallásokat javításokat és önellenőrzéseket 

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, több pontban is 

érinti a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait. 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosulása alapján az adóalanyok a 

jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek 

benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.  

 

Így, a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján 

https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.  

 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az 

önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell 

változatlanul megtenni.  

 

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Nagyoroszi Község Önkormányzat 

esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. 
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Az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap a helyi 

iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem nyújthatók be. 

 
Fontos változás, hogy a helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványok 2021-től az adópolitikáért 

felelős miniszter honlapján lehet fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium 

  

Abban nem történt változás, hogy az adózónak a Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerinti 

körülményről (pl.: a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó tételes 

adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által 

rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó 

vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül 

vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára), valamint képviselőjéről az 

önkormányzati adóhatóságnak bejelentést kell tenni. 

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-

20.asp.lgov.hu/nyitolap lehet megtenni.  
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A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adóelőleg 

csökkentés lehetőségéről 
/KATA adózókon kívül nyilatkozat alapján vehető igénybe/ 

 

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.  

 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak 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, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.  

 

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük 

legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság 

számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.  

A nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, 

elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus 

nyomtatványon nyújtható be. 

 A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Nagyoroszi Község 

Önkormányzat adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét 

hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.  

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti 

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 helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel 

Nagyorosziban a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben 

megállapított adómérték egyébként 2 százalék.  

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok 

(KATA) számára - akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál 

is - nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő 

adóösszeget.  

Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó, nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. 

február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű (1%-os mértékű) előleg 

fizetés lehetőségével, azaz ő – előleg mérséklés hiányában / Art. 69. § / - csak a 2021. évi 

HIPA bevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg 

különbözetet. 

  

 

 

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és csökkenő adófizetéseikkel hozzájárulnak 

Nagyoroszi fejlődéséhez.  

 

Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és 

családtagjainak egyaránt! 


