
T Á J É K O Z T A T Ó  

 

2021. ÉVRE VONATKOZÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓ VÁLTOZÁSOK 

 

Változik a HIPA bevallás benyújtásának szabálya! 

 

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint – a helyi iparűzési adó bevallásukat nem az 

önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani.  

 

Az Állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást az adóalany által a bevallási nyomtatványon 

megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul 

továbbítja. 

 

Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása továbbra is az 

önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul a Mátészalka Város 

Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell megtenni: 10700402-25452208-

52400009 

 

A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu) ÁNYK 

formátumban elérhetők. 

 

Az E-Önkormányzat Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek 

elérhetőek. 

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó a Htv. 39/B.§ (3) bekezdése 

szerinti tételes adóalap-megállapítás választását továbbra is az E-Önkormányzat Portálon 

köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóság felé a kisadózó vállalkozások tételes adójának 

hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig. 

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak (vállalkozó) 

van lehetősége arra, hogy az adóbevallását papíralapon az önkormányzati adóhatósághoz nyújtsa 

be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra.  

Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás benyújtást választja, akkor azt az 

önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok 2021. januárjától lesznek elérhetőek 

honlapunkon. (Mateszalka.hu – Hivatal – nyomtatványok – Adócsoport letölthető nyomtatványa)  

 

2021. évi adóelőleg fizetéssel kapcsolatos változások 

(az 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozók esetében): 

 

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 

intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) kormányrendelet szabályozza a 2021. évi adóelőleg 

fizetési kötelezettséget. 

 

https://www.nav.gov.hu/


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. 

 

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 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 nyilatkozatot (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) legkésőbb 2021. február 25-ig a 

székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára kell megtenni, ha élni kívánnak az 

adó felezés lehetőségével. 

  

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! 

 

Amennyiben az iparűzési adóban is kisadózó vállalkozások tételes adójának megfelelő (KATA) 

adózási módot választotta nyilatkozattételi kötelezettsége, a 2021-es adó előírásokkal kapcsolatos 

teendője nincs.  

Az adószámla hivatalból rendezésre kerül az 1 %-os adómérték figyelembevételével a 2021.03.15. és 

2021.09.15.-i előírásokra tekintettel.  

(Nem tartozik ide a 2021. január 15-i adókötelezettsége, amennyiben az a 2020-ban év közben kezdő 

KATÁ-s vállalkozás 2020. évi kötelezettsége.) 

A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Mátészalka Város Önkormányzati adóhatósága 

a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül 

csökkenti. 

  

 Mátészalka, 2021. január  

 

Mátészalka Város Önkormányzat Adóhatósága 


