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Tájékoztató az egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. évi 

helyi iparűzési adókönnyítési szabályairól  

Tisztelt Adózó! 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 

intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a 

értelmében 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 fentiek értelmében, Tiszaújvárosban a 4 milliárd nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg 

alatti KKV törvény szerinti vállalkozások (mikro-, kis- és középvállalkozások) 2021. évi 

helyi iparűzési adójának mértéke - a jelenleg hatályos 1,5%-ról - 1%-ra csökken.  

Tekintettel arra, hogy a jogszabály szerint az 1%-os adókulcs a 2021. évben végződő 

adóévre vonatkozik, így a kedvezményes adómértékkel legkésőbb 2022. év májusában 

benyújtandó helyi iparűzési adóbevallásban kell számolnia az érintetteknek. 
 

A vállalkozóknak - az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett vállalkozók kivételével - 2021. január 

1-jétől csak és kizárólag a Nemzeti- Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül lehet benyújtani a helyi 

iparűzési adóbevallásukat. A kedvezményes adókulcs igénybevételét a 21HIPA nyomtatványon 

szükséges majd jelölni. Az adókulcs érvényesítésénél figyelemmel kell lenni az adóévben kapott állami 

támogatásokra is, ugyanis az adómérték csökkentés az uniós jog értelmében állami támogatásnak minősül, 

így alanyi jogon nem minden mikro-, kis- és középvállalkozás jogosult annak igénybevételére.  

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 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. Az adóelőleg felezésének lehetőségével azonban csak abban az esetben élhet a 

(3) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti vállalkozó, ha 2021. február 25-ig az erre vonatkozó 

21NYHIPA nyilatkozatot elektronikus úton a NAV felé benyújtja. 

A fentiek értelmében, ha a vállalkozó legkésőbb 2021. február 25-ig az erre a célra 

rendszeresített 21NYHIPA nyilatkozatot elektronikus úton a NAV felé beküldi, akkor a 

főszabály szerint a 2021. március 16-án és 2021. szeptember 15-én esedékes bevallott 

előlegét az adóhatóság hivatalból – külön határozathozatal nélkül – megfelezi. Az 

adóelőleg felezés eredményeképpen Tiszaújvárosban a 2021. évi adóelőleg részletek 

0,75%-os adókulccsal kerülnek előírásra.                                               
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További fontos igénybevételi információk: 

 Az igénybevétel feltétele kizárólag a nyilatkozat benyújtása, a 20HIPA bevallásban a mikro-, kis- 

és középvállalkozás jelölésének nincs kihatása az előlegek csökkentésére. 

 A nyilatkozatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, így az elektronikus 

kapcsolattartásra nem kötelezett adózónak a benyújtás határidejét megelőzően ki kell alakítania az 

elektronikus kapcsolattartás lehetőségét, amennyiben élni kíván az előlegmérsékléssel.  

 Az előlegek mérséklésére az a vállalkozó jogosult, aki az utolsó (jellemzően a 2019. évi) számviteli 

beszámolója alapján megfelel a Korm. rendelet, illetve a KKV törvény szerinti mérlegfőösszeg, 

árbevétel- és létszámadat kritériumoknak. A 2021. évi bevallás benyújtásakor - az elszámoláskor - az 

1%-os adókulcs érvényesítésére ugyanakkor már a 2021. évi beszámolóban szereplő adatok az 

irányadók. 

 A nyilatkozatot 2021. február 25-ig lehet benyújtani, adóelőleg mérséklésre a határidőt követően, - 

legkésőbb az esedékesség napjáig benyújtott - egyedi kérelemben - részletes indoklás és számítás 

mellett a jogszabályi feltételek teljesülése esetén - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 69. §-a alapján van lehetőség. 

 A NAV csak azon önkormányzatok felé tudja továbbítani a nyilatkozatokat, akik az 

önkormányzatok illetékességi területén lévő Htv. szerinti telephelyüket azt Art. 1. melléklet 29. 

pont 1. alpontja szerint bejelentették.   

 A 20HIPA bevallásban a 2021. szeptember 15-én és 2022. március 15-én esedékes adóelőlegeket az 

általános szabályok szerint, az önkormányzati rendeletben szereplő (1,5%-os mértékű) hatályos 

adókulccsal kell megállapítani, a nyilatkozat benyújtásától függetlenül. Az előleg megfelezését - a 

nyilatkozat alapján - az adóhatóság hivatalból hajtja végre. 

 Azon KATA adóalanyoknak, akik 2021. adóévre a helyi iparűzési adó tekintetében a tételes 

adózást választották, nem kell nyilatkozatot benyújtani! Esetükben az adóhatóság hivatalból 

állapítja meg az 1%-os mértékű adókötelezettséget – éves viszonylatban 25.000,-Ft fizetendő 

adót – miután ezen adózói körnek nem adóelőleget, hanem adóátalányt kell fizetnie. A kizárólag 

tiszaújvárosi telephellyel rendelkező KATA tételes adózást választó vállalkozóknak ugyanakkor 

továbbra is lehetőségük van az önkormányzat által biztosított adóalap-mentesség utólagos 

érvényesítésére is, amennyiben a mentesség igénybevételéről szóló 2021. évi 21HIPA bevallásukat 

2022. január 15-ig benyújtják.  

 Természetesen azon vállalkozóknak, akiknek az önkormányzati rendelet által biztosított adóalap-

mentesség miatt nincs bevallott és előírt adóelőlegük nem kell nyilatkozatot benyújtaniuk. 

          

A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok (bevallások, nyilatkozatok) és tájékoztatók 

az alábbi linken érhetőek el: 

https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA 

A helyi iparűzési adót érintő kedvezményes adókulcs igénybevételével kapcsolatban bővebb 

felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhet: Polgármesteri Hivatal 49/548-021 ado@tujvaros.hu 
 

Tiszaújváros, 2021. február 3.                                

Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Adó és Végrehajtási Csoport 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal  
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