Tisztelt Adózók!
Felhívjuk figyelmüket az iparűzési adó, illetve annak bevallására vonatkozó változásokra.
Iparűzési adó bevallás menete:
Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami
adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési
adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja az önkormányzati adóhatósághoz, mivel
e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Pl. őstermelők.
NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:
https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA

Iparűzési adó változások:
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 százalék, ha a 2021.
évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított
adómérték több, mint 1 százalék.

A feltételeknek megfelelő 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.
A fentebb leírtak akkor alkalmazhatóak, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye,
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozik arról, hogy mikro-,
kis- és középvállalkozásnak minősül.
A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami
adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be a
21NYHIPA megnevezésű nyomtatványon.
Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő
vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára.

A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőlegkötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
Tájékoztatjuk az adóelőlegfizetésre nem kötelezett KATA-alanyokat, hogy őket az
elektronikus nyilatkozattételi kötelezettség nem terheli.
Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál
történik és az adófizetést is változatlanul Bátya Község Önkormányzata helyi iparűzési adó
beszedési számlájára kell megtenni: 11732040-15337348-03540000 kell teljesíteni.
Felmerülő kérdésekkel kapcsolatban keressék Felnagy-Méry Aliz pénzügyi ügyintézőt a 0678468-026-os telefonszámon.

