TÁJÉKOZTATÓ
VÁLTOZTAK EGYES ADÓIGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK
2021. évtől egyes önkormányzati adóigazgatási hatásköröket a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) vette át, illetve HIPA adóbevallás és előlegcsökkentésére irányuló
nyilatkozattételi kötelezettség teljesítést is a NAV felé kell teljesíteni.
Helyi iparűzési adóbevallás benyújtása
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz
kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új
bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így, a nyomtatványok
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK
formátumban fellelhetők.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet
benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem, kivéve: bejelentkezés, változás-bejelentés;
iparűzési adó előleg módosítási kérelem.
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 Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet
megfizetni. /Zalaegerszeg MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla
11749008-15432704-03540000/

KATA ADÓALANYOK HIPA BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGE,
ADÓALANYISÁG VÁLASZTÁS HATÁRIDEJE
A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók, akik a
zalaegerszegi önkormányzati adóhatóságnál is a KATA adózási módot választották, a
2020. évi zalaegerszegi helyi iparűzési önkormányzati adókedvezményt legkésőbb 2021.
január 15-ig már a NAV-hoz benyújtott helyi iparűzési adóbevallás (20HIPA)
benyújtásával vehetik igénybe!
Az iparűzési adóbevallás benyújtása csak lehetőség a KATA adóalanyok számára, nem
kötelező érvényű, ám az adóelőny érvényesítése - valamennyi hivatkozott tényállás esetében csak a bevallás benyújtásával lehetséges.
Abban az esetben, ha a KATA alanya a helyi iparűzési adóban az adóévre az adóalap tételes
összegben való (egyszerűsített) megállapítását választotta, akkor főszabály szerint – bizonyos
esetektől eltekintve – bevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli. Bevallást kell azonban
ezen adóalanynak benyújtania a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:
Htv.) 39/B. § (3) és (6) bekezdése alapján:
- ha az adóévben a KATA alany adófizetési kötelezettsége szünetelt és a vállalkozó több
iparűzési adót fizetett, mint amennyit az adókötelezettség időszakára fizetnie kellett volna, ha

a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév
egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési
kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az
adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része,
- a KATA alany az önkormányzat által rendeletben biztosított kedvezményt kíván utólag
igénybe venni vagy az építőipari tevékenység kapcsán megfizetett átalányadó, illetőleg a
költségként/ráfordításként elszámolt e-útdíj összegével csökkenteni kívánja az állandó jellegű
tevékenységéhez kapcsolódó adófizetési kötelezettségét a bevallást az adóévet követő év
január 15-ig kell benyújtani.
KATA adóalanyiság választásának, változtatásának bejelentési határideje az iparűzési
adóban: 2021. február 15., a határidő jogvesztő hatályú!
Az adózási mód választásának – függetlenül az állami adóhatóságnál történt választástól - az
önkormányzati adóhatóság felé is van egy egyszeri bejelentési kötelezettsége. Fontos
azonban, hogy ehhez ezt az igényét az adóalanyiság kezdetétől számított 45 napon belül be kell
jelentenie Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósághoz.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál
választani a KATA-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati
adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az
adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell jelenteni az önkormányzati
adóhatóságnak!
Az adózó vagy meghatalmazottja az iparűzési adó bejelentkezési nyomtatványt kizárólag
elektronikus úton nyújthatja be az önkormányzati adóhatósághoz, az Elektronikus
Önkormányzati Portálon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

ELŐLEGCSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGE KISVÁLLALKOZÁSOKNAK
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók a 2021. évi adóelőleg
csökkentést nyilatkozat alapján vehetik igénybe. /KATA adózóknak az önkormányzati
adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget nyilatkozat nélkül./
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 előlegfizetési 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 (jogvesztő hatályú) a székhelye, telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével. 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 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

(továbbiakban: Art.) 69. § - csak a 2021. évi HIPA bevallás benyújtást követően (2022. május
31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.
Az említett 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 Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét
hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. 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 Zalaegerszegen a 2021. évben
végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték
egyébként 2 százalék.
A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján
rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és
elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és
létszámadatok, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév
árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült
árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás
minőségnek való megfelelést.
A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, az 1. § szerinti
intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult
igénybe venni átmeneti támogatásként, és 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 (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá - ha azt az Art. 1. melléklet 29.
pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét. Ha a vállalkozó 2019.
december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti
nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely
nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az
Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
Zalaegerszeg, 2021. január 22.
ZMJV PH Adóosztály

