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TÁJÉKOZTATÁS  

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜLŐ VÁLLALKOZÓNAK A BEVALLOTT ÉS A 

2021. ÉVBEN BEVALLANDÓ ADÓELŐLEG CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGÉRŐL 

 

 

Tisztelt Adózók! 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 639/2020. 

Korm. rendelet) alapján az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket. 

 

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 % (mivel Hövej községben a 2021. évben 

végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 

1 % [1,5 %]). 

 

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, ha a vállalkozó erre vonatkozóan a 639/2020. Korm. rendeletben 

meghatározott határidőben és tartalommal nyilatkozatot tesz. 

 

A vállalkozónak legkésőbb 2021. február 25-ig kell megtennie e nyilatkozatot a székhelye, 

telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kíván az adóelőleg kedvezmény 

lehetőségével. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül, 

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

nyomtatványon nyújtható be. Az e célra szolgáló, 21NYHIPA nyilatkozat Általános 

Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó 

útmutató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, 2021. január 25-én elérhetővé 

vált, az alábbi linken: 

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_pr

ogramok_nav/nyilatkozatok/21NYHIPA.html 

 

A vállalkozó által megtett nyilatkozatot a NAV elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő 

vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti 

önkormányzati adóhatóság számára. A telephellyel rendelkező vállalkozó esetében az előleg-
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kedvezmény feltétele, hogy a telephely címét be kell jelenteni, mégpedig az állami adó- és 

vámhatóságon keresztül. Amennyiben a telephely-adatot a vállalkozó nem jelenti be, de van 

telephelye, akkor a nyilatkozatot a NAV-tól a székhely szerinti település kapja meg, a telephely 

szerinti település nem, így ott az előleg-kedvezmény nem vehető igénybe. 

 

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság 

a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül 

csökkenti. 

 

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 Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást (2,5 millió forint) választó – 

adóelőleg-bejelentésre, -bevallásra, és -fizetésre, valamint adóbevallás-benyújtásra nem kötelezett – 

kisadózó vállalkozásokat (KATA) nem terheli az elektronikus nyilatkozattételi 

kötelezettség, esetükben automatikusan érvényesül a 2021. évben végződő adóévben az           

1 %-os adómérték. 

 

 

Hövej, 2021. február 1. 

 

 

 dr. Pintér Orsolya 
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