A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adó és adóelőleg
csökkentés lehetőségéről /KATA adózókon kívül nyilatkozat alapján vehető igénybe/
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban
Rendelet) rendelkezik a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók a 2021. évi
adóelőlegének csökkentési lehetőségéről és a 2021. évi iparűzési adó mértékéről.
A Rendelet 1. §-a szerint a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény szerinti 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 helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021.
évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték
több, mint 1 százalék.
2. § (1) bekezdése szerint a rendelet 2. §. (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előlegfizetési 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.
Fontos, hogy az 1 %-os adómértéket CSAK a 2022. évben beadandó, 2021. évre vonatkozó
helyi iparűzési adóbevallások esetében kell alkalmazni!
A helyi iparűzési adó mértéke településeinken:
Keszü Község Önkormányzata: 1%
Gyód Község Önkormányzata: 1%
Kökény Községi Önkormányzat: 1,5%
A 2021. évben (március 15. napján és szeptember 15. napján) esedékes adóelőlegek a beadott,
2019. évre és 2020. évre vonatkozó bevallásokban az önkormányzati adórendelet szerinti
adómértékkel megállapított fizetendő adók alapján kerültek, illetve kerülnek meghatározásra.
Ezeknek a megállapított adóelőlegeknek a felezését kérheti a mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülő vállalkozó a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban
(március 15. és szeptember 15.), ha a vállalkozás együttesen megfelel a Rendeletben
meghatározott feltételeknek.
Az adóelőleg felezésének lehetősége csak akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február
25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozik a
feltételek meglétéről.
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Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül,
elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság (NAV) által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon nyújtható be, és azt a NAV küldi meg az illetékes önkormányzat részére.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság vállalkozó
iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy ha az adózó, nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021.
február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett előleg-fizetés lehetőségével, azaz csak a
2021. évi HIPA bevallás benyújtást követően igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet,
amennyiben a bevallás számadatai erre feljogosítják.

Keszü, 2021. január 15.

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal
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