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Tájékoztató
Helyi iparűzési adóval kapcsolatos változásokról
A 2021. év egyik legfontosabb változása a mikro-, kis- és középvállalkozások (Kkv-k) adóelőlegcsökkentésével kapcsolatos intézkedés.
A Kkv-k 2021. február 25-ig nyújthatják be csak és kizárólag a NAV-on keresztül az iparűzési
adóelőleg csökkentésére irányuló kérelmüket.
A NAV honlapján elérhető a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020.
(XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-ig
elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük
érvényesítéséről.
A nyilatkozat semmilyen más módon nem nyújtható be. A NAV-on keresztül történő benyújtáshoz
ügyfélkapus regisztráció szükséges. Ha nem rendelkezik még ügyfélkapuval, úgy a nyilatkozatot
nem tudja benyújtani. (Kormányablakban, Okmányirodában a regisztráció megtehető)
A 2021. I. félévi előlegként bevallásban már bevallott, 2021. II. félévre bevallásban bevallandó
előleg 50 %-át kell megfizetnie a nyilatkozatot adó Kkv-nak.
A február 25-i határidő jogvesztő! Tehát ha a nyilatkozatot nem teszi meg, úgy a határidő után már
nem lehetséges.
Csak azok a vállalkozások részesülhetnek a kedvezményben, akik a fenti nyilatkozatot határidőben
a NAV-on keresztül benyújtják!
Ha a székhely mellett telephellyel is rendelkezik a vállalkozás, úgy szükséges annak ellenőrzése,
hogy a NAV felé a telephely bejelentése megtörtént-e. Ha nem történt meg a bejelentés, úgy a
kedvezmény a telephely önkormányzatánál csak úgy igényelhető, ha a telephely bejelentése a
NAV-nál megtörténik.

A nyilatkozatok feldolgozása folyamatban van, amennyiben nyújtott be
nyilatkozatot, úgy a jelenlegi folyószámla egyenlege változni fog, kérjük ne a
jelenlegi egyenlegközlő szerint utalja át az adót! A nyilatkozat feldolgozása után
a helyes adatokat tartalmazó adószámla-kivonatot ismételten megküldjük,
kérjük aszerint teljesíteni a fizetési kötelezettséget.
Másik nagyon fontos változás, hogy iparűzési adó bevallást már csak és kizárólag a NAV-on
keresztül lehet benyújtani az önkormányzathoz. A korábbi ASP-s bevallások kivezetésre kerültek,
az OHP felületen iparűzési adóbevallást nem lehet benyújtani.
A bejelentkezés- változás bejelentés nyomtatvány továbbra is elérhető az e-önkormányzati portálon
a https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalon.
A KATA adóalanyok 2021. február 15-ig jelenthetik be, ha 2021. évben az önkormányzati
adóhatóságnál is a KATA adózás szerint szeretnének adózni, vagy ha a KATA adózást
megszüntetik. Ezen bejelentéseket az e-önkormányzati portálon elérhető bejelentkezésváltozásbejelentés nyomtatványon tehetik meg (ASP_ADO_BEJ), mely Ják Község
Önkormányzata kiválasztása után az ágazatnál az adóügy, az ügytípusnál az általános
adónyomtatványok kiválasztása után található meg.
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Amennyiben KATA adózást választ 2021. évtől, úgy a 2020. évről el kell számolni záró bevallással
(plusz változás-bejelentőt is kell benyújtani a záró bevalláshoz!). Nagyon fontos, hogy amíg a záró
bevallás nem érkezik be, addig az új adózási módot nem tudjuk rögzíteni!
KATA adózást választó adóalanyoknak a bejelentést követően bevallási kötelezettsége nincs,
kivéve, ha adott évben (egyszer vagy többször) tevékenységét szüneteltette. Ebben az esetben
adóévet követő év január 15-ig bevallást kell benyújtania és a befizetett adóval elszámolnia.
Tehát szüneteltetés esetén is be kell fizetni a 2*25 000 Ft adót, és a következő év január 15.-ig
benyújtott bevallással visszaigényelheti a pluszban befizetett adó összegét (amennyiben más
adószámlán nincs tartozása).
KATA szerint adózó vállalkozóknak a 21NYHIPA jelű nyilatkozatot nem kell benyújtania, ők
automatikusan részesülnek a kedvezményben.
Önkormányzatunknál az adó mértéke 2%. Kedvezmény, mentesség nincs, tehát a KATA
adóalanyok sem mentesülnek adófizetési kötelezettségük alól!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vállalkozók bejelentési, bevallási kötelezettségüknek minden esetben
elektronikus úton kötelesek eleget tenni!
Helyi iparűzési adó beszedési számla: 72100237-19703543

