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 ◙ Helyi iparűzési adó legfontosabb változásai 2021-ben
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A tArtAlomból:

A 2020. év végén több olyan törvényi és 
kormányrendeleti módosítás lépett életbe, 
amely a vállalkozók 2021. évi iparűzési adó 
kötelezettségét érintik. Ezeket az alábbiakban 
szedjük egy csokorba.

Az 535/2020. (XII.01.) Korm. rendelet értelmé-
ben életbe lépő helyi adó politikai módosítások:

 • 2021. évben végződő adóévben a helyi adó 
(pl. HIPA) és a települési adó mértéke nem 
lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi 
adónak, illetőleg települési adónak 2020. 
december 2-án hatályos és alkalmazandó 
önkormányzati adórendeletben megállapí-
tott adómértéke.

 • Az önkormányzat köteles a 2021-ben vég-
ződő adóévben is biztosítani a 2020. de-
cember 2-án hatályos adórendelete szerin-
ti adómentességet, adókedvezményt.

 • A települési önkormányzat nem jogosult a 
2021. évre új helyi adót, új települési adót 
bevezetni.

A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet maximali-
zálta 1%-ban a mikro-, kis- és középvállalkozások 
iparűzési adó mértékét azon vállalkozások eseté-
ben, amelyeknél:

 • az összes foglalkoztatotti létszáma 250 
főnél kevesebb és

 • éves nettó árbevétele, vagy mérlegfő- 
összege legfeljebb 4 milliárd Ft.

A kedvezménynek való megfelelést
 • a beszámoló-készítésre kötelezett vállal-

kozó a 2021. évben kezdődő adóév első 
napján rendelkezésre álló utolsó, a számvi-
teli törvény szerint készített és elfogadott 
beszámoló, elfogadott beszámoló hiányá-
ban, az adóévre becsült mérlegfőösszeg, 
árbevétel- és létszámadatok,

 • a beszámoló-készítésre nem kötelezett 
vállalkozó a 2020. évben végződő adóév 
árbevétel- és létszámadatai, valamint

 • a 2021. évben tevékenységét kezdő vállal-
kozó az adóévre becsült árbevétel- és lét-
számadatok alapján állapítja meg.

A besorolásnál – kivéve a 4 milliárd Ft-os 
összeghatárt – a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (továbbiakban: Kkv tv.) szerinti előírások 
irányadóak.

A mikro-, kis- és középvállalkozások további 
kedvezménye, hogy 2021. évben az adott előleg 
fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50%-át 
kötelesek megfizetni. A csökkentést a helyi adó-
hatóság határozathozatal nélkül köteles nyilván-
tartásában átvezetni. A HIPA előleg mérséklés 
feltétele, hogy a vállalkozó 2021. február 25-ig 
a NAV-on keresztül, a NAV által rendszeresített 
elektronikus nyomtatványon a székhelye, telephe-
lye szerinti önkormányzati adóhatóság számára 
nyilatkozatot tegyen arról, hogy

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minő-
sül és

 • jogosult az adómérték csökkenés 
640/2020. (XII.22.) Korm.rendelet szerinti 
támogatástartalmának megfelelő összeget 
átmeneti támogatásként igénybe venni és

 • 2019. december 31-én nem minősült a 
37/2011. (III.22.) Korm.rendelet 6. § (4a) 
– (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű 
vállalkozásnak, vagy

 • esetében nem áll fenn a 37/2011. (III.22.) 
Korm.rendelet 6. § (4a) bekezdés c) és d) 
pontja szerinti körülmény a nyilatkozat 
időpontjában, továbbá

 • ha még nem tette meg, abban az esetben 
bejelenti a telephelyének a címét.

A nyilatkozatot a NAV továbbítja az illetékes 
önkormányzatok felé.

2021. január 1-jétől részben bekerült a helyi 
iparűzési adó szabályozásba az Art. kapcsolt vál-
lalkozások közötti szerződések minősítésének 
követelménye, ennek következtében rögzítésre 
került, hogy a Tao tv. hatálya alá tartozó adóalany 
kapcsolt vállalkozásával kötött ügyletből szár-
mazó nettó árbevételt vagy nettó árbevétel-csök-
kentő költséget, ráfordítást a Tao tv. szerinti szo-
kásos piaci ár alapulvételével köteles megállapí-
tani. Abban az esetben, ha a különbözet az ipar-
űzési adó alapját csökkentené, akkor az csak úgy 
lehetséges, ha az adózó rendelkezik a vele szer-
ződő kapcsolt vállalkozás azon nyilatkozatával, 
miszerint ugyanakkora összeggel növelte ipar-
űzési adó alapját – vagy a helyi iparűzési adónak 
megfelelő külföldi adó, társasági adó, vagy annak 
megfelelő külföldi adó alapját. A korrekció történ-
het egy összegben, vagy az adóalap egyes kom-
ponenseinek külön-külön módosításával is.

2021. január 1-jétől megszűnt az ideiglenes 
jellegű iparűzési tevékenység fogalma és a hozzá 
kapcsolódó iparűzési adókötelezettség is. Ugyan-
akkor továbbra is telephelynek minősül és így ipar-
űzési adókötelezettség alá esik a 180 napot meg-
haladó építőipari tevékenység folytatása esetén 
azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a 
vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, azzal, 
hogy a napok számításánál a tevékenység meg-
kezdésének napjától a felek közti szerződés alap-
ján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig 
terjedő időszak valamennyi naptári napja figye-
lembe veendő.

A megváltozott telephely fogalom és az ideig-
lenes jellegű iparűzési tevékenység megszűnése 
miatt pontosításra került az építési tevékenysé-
get folytató vállalkozások által választható speciá-
lis adóalap-megosztási módszer. Az iparűzési adó-
alap székhely és telephelyek közötti megosztása 
során a tartós bérletbe, lízingbe adott gépjárművek 
eszközértékét a székhelyre, telephelyre jutó szemé-
lyi jellegű ráfordítások arányában kell figyelembe 
venni. Eddig ezen gépjárművek eszközértékét azon 
településhez kellett (volna) rendelni, ahol azokat 
jellemzően tárolják, amire az adózók gyakran ala-
csony adókulcsú önkormányzatot választottak.

Egyértelműsítésre került, hogy ha a vállal-
kozó önellenőrzés, vagy az adóhatóság adóel-
lenőrzés keretében korábbi adóévekre adókülön-
bözetet állapított meg, abban az esetben annak 
hatását a különbözet számviteli elszámolásá-
nak évére vonatkozó helyi iparűzési adó alapjá-
nak kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
Ezzel kizárható, hogy egyes tételeket a vállalkozó 
két adóévben is figyelembe vegyen a helyi ipar-
űzési adóalap megállapítása során, ezáltal ne 
növelje vagy csökkentse kétszer az adóalapot. 
A rendelkezés továbbra is lehetővé teszi, hogy az 
adózó döntése szerint a feltárt hiba hatását ne 
önellenőrzés, hanem a feltárás adóévéről szóló 
adómegállapítás során vegye figyelembe, azaz ne 
térjen el a főkönyvi könyvelésben szereplő adó-
alapelemek összegétől.

2021. január 1-jétől már kizárólag a NAV által 
rendszeresített elektronikus nyomtatványon van 
mód iparűzési adóbevallást benyújtani (’HIPA 
nyomtatvány). Az egyéni vállalkozónak nem minő-
sülő magánszemély vállalkozók továbbra is jogo-
sultak maradnak papíralapon, közvetlenül az 
önkormányzati adóhatósághoz benyújtani ipar-
űzési adó-bevallásukat.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg megfize-
tése továbbra is közvetlenül az egyes önkormány-
zatok felé teljesítendő.

Fontos, hogy a 2020 év számviteli zárása 
keretében készítendő iparűzési adóbevallás-
ban a 2021. II. félévére szerepeltetendő adóelő-
leg megállapítása során az eredetileg előírt 2021. 
március 16-i előleget kell levonni, hiszen a covid-
kedvezményt figyelembe véve, az önkormányzat 
a 2021. február 26-ig benyújtott, jogszerűen adott 
nyilatkozat alapján fogja hivatalból csökkenteni 
a 2021. szeptember 15-i adóelőleget – ahogy ezt 
tette a 2021. március 16-án esedékes előleg ese-
tében is.  ◙

Kovács Andrea
okl.adószakértő


