
Tájékoztató 

Iparűzési adó alanyai számára 

 

Bevallás benyújtásának módjáról 

 

FONTOS VÁLTOZÁS! 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/D. § (1) bekezdése alapján 

2021. január 1. napjától az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét 

kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) elektronikus úton, az állami adóhatóság által 

rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról 

szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával 

teljesítheti. A (2) bekezdés alapján az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, 

ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást az adóalany által a bevallási nyomtatványon 

megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére 

haladéktalanul továbbítja. 

 

Az idézett jogszabályhelyek értelmében 2021. január 1. napjától iparűzési adóbevallást csak a 

NAV-on keresztül elektronikusan lehet az önkormányzathoz benyújtani. Ebbe a körbe tartozik 

többek között az éves bevallás, a záró bevallás, az önellenőrzés, a javító bevallás függetlenül 

attól, hogy mely időszakot érint.  

 

2021. évi adóval kapcsolatos tudnivalókról 

 

FONTOS VÁLTOZÁS! 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet legfontosabb rendelkezései a 

következők. 

 

1. § A 2021. évben végződő adóévben azon, a 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. 

 

2. § (1) A (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a 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. 

(2) Az (1) bekezdés szerint meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a 

vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül 

csökkenti. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti, 

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; 

b) 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. 

(4) Az (1) bekezdés akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, 

telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára 

a) nyilatkozik arról, hogy 

aa) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, 

ab) az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának 

megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 

ac) 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 

b) - ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja 

szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét. 

(5) 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. 

(6) A (4) bekezdés szerinti nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, 

elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus 

nyomtatványon nyújtható be. 

(7) Az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus úton 

megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára. 

 

3. § A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet 

választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak az 1. §-t a 2021. évben kezdődő adóévében kell 

alkalmaznia. 

 

Idézett jogszabály alapján az érintett adózói körbe tartozó KKV-k részére két módon biztosítja 

a könnyítést a Korm. rendelet: 

 az egyik a Szolnokon hatályos 2%-os mértékű adómértékkel számolt adóelőleg felének 

elengedése. A 2021. évi előlegek kedvezményes összegének megállapításához 2021. 

február 25. napjáig a NAV-on keresztül elektronikusan benyújtott, a Korm.rendelet 

szerinti nyilatkozat tétele szükséges. A 2021. szeptemberi előleg kedvezményes 

összegének érvényesítéséhez a 2020. évi iparűzési adóbevallás I. részénél „A mikro-, 

kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás” jelleget is be kell jelölni. 

 a másik a 2021. évi adóról szóló bevallás benyújtásával érvényesített 1%-os mértékű 

adó. Az adó kedvezményes összegének érvényesítéséhez a 2021. évi iparűzési 

adóbevallás I. részénél „A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás” 

jelleget is be kell jelölni. 

A Korm. rendelet alapján, ha az adózó nem nyilatkozik 2021. február 25-ig, akkor nem élhet 

a kedvezményes adóelőleg fizetés lehetőségével. Ebben az esetben csak a 2021. évről 

benyújtott adóbevallásban az I. részénél „A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott 

bevallás” jelleg megjelölésével veheti igénybe az 1%-os adómérték alkalmazását. 



 

Számlaszámról 

 

A helyi iparűzési adót továbbra is Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11745004-

15408930-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlája javára kell megfizetni. 

 


