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Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak 

a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről 

 

 

Tisztelt Adózó! 

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

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

Korm. rendelet). 

 

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 vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük 

legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság 

számára, ha élni kívánnak az adóelőleg csökkentés lehetőségével. 

  

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon 

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

21NYHIPA elnevezésű elektronikus nyomtatványon nyújtható be. 

  

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

adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, 

határozathozatal nélkül csökkenti. 

 

Az Iklanberény Községi Önkormányzatnál átalányadózást választó KATA adóalanyoknak nem 

kell nyilatkozatot benyújtani, esetükben az önkormányzati adóhatóság hivatalból mérsékeli az 

adó összegét.  

  

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

(továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény (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, mivel Iklanberényben a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó 

önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 1,8 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. 
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 A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján a február 25-ig benyújtandó nyilatkozat 

tartalmazza, hogy: 

- a vállalkozás mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,  

- a Korm. rendelet 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti 

támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti 

támogatásként, és 

- 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 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű 

vállalkozásnak. 

 

A Korm. rendelet 2 §. (4) bekezdése értelmében az adóelőleg csökkentés feltétele továbbá, 

hogy a vállalkozó - ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Art.) 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint még nem tette meg - bejelenti a telephelyének 

címét.  

 

(Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor 

a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- 

vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Art. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti 

eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Art. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény 

sem áll fenn.) 

 

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy azon vállalkozóknak tehát, akik nem rendelkeznek 

Iklanberény Község közigazgatási területén székhellyel, csak abban az esetben érvényes 

Iklanberény Községi Önkormányzatnál a nyilatkozata, ha az állami adó- és 

vámhatóságnál iklanberényi telephelyét bejelentette. Ennek hiányában a vállalkozó 

Iklanberény Község Önkormányzatánál nem élhet az adóelőleg csökkentés lehetőségével.  

 

A nyilatkozat megtételének, valamint a telephely Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő 

bejelentésének február 25-i határideje jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén a 

vállalkozó a teljes összegű adóelőleget köteles megfizetni. 

 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2021. január 1-től a Htv. 42/D. § (1) bekezdése értelmében az 

adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás 

kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási 

kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság 

által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. 

 

 

Bük, 2021. január 27. 

  

 

 Dr. Tóth Ágnes 

 jegyző 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Dr. Tóth Ágnes


Egyedi azonosítója: toth.agnes@buk


Beosztása: jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Bük


Szervezet megnevezése: Büki Közös Önkormányzati Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-01-27T09:21:13+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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