Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos 2021. január
1. napjától hatályos változásokról

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati,
hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek
benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.
Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét
(az adóbevallás kijavítását, az önellenőrzéssel való helyesbítést) és
az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami
adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által
rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.
A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az
alábbi linken érhetőek el:
https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA
A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében
önkormányzati bevétel.
A helyi iparűzési adót Borsodszirák Község Önkormányzata
iparűzési adó beszedési számla 54300046-10000166 javára kell
megfizetni.
Az
ideiglenes
jellegű
iparűzési
tevékenység
utáni
adókötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnik. Továbbra is
fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak, amely
valamely településen adóéven belül 180 napon meghaladóan végez
építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű
iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre.

A Kormány a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján a
következőket rendelte el:
•

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.
(A 2021. év vonatkozásában ez az engedmény a KATA-s adózók
esetében automatikusan érvényesül.)

•

A feltételeknek megfelelő 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. A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az
adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét
hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

•

A feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a
2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, ha a
vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozatot tesz, továbbá – ha
azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29.

pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének
címét.
•

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül,
elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
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