
FIGYELEM! VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁSBAN 

 VÁLTOZIK A HIPA BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYA 

2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési 

adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket. 

 

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint – a helyi iparűzési adó bevallásukat 

nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek 

benyújtani.  Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

honlapján https://www.nav.gov.hu/  lesznek ÁNYK formátumban elérhetők. 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától 

nem lesznek benyújthatók. 

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak 

(vállalkozó) van lehetősége  arra, hogy az adóbevallását papíralapon, az önkormányzati 

adóhatósághoz nyújtsa be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus 

kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás benyújtást 

választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. 

 Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati 

adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul a Szentistván Nagyközség 

Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlájára 55100203-12001228 kell teljesíteni. 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozóknak 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 % - át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 239/2020. (XII. 22.) Korm. 

rendelet 2. § (6) bekezdése alapján az adóelőleg 50 %-ának megfizetéséről szóló 

nyilatkozatot kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus 

úton, a NAV által külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet 

benyújtani, amit a NAV továbbít az önkormányzat felé. 2021. január 25-én 

elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a KKV 

nyilatkozhatnak a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük 

érvényesítéséről. A benyújtás határideje: 2021. február 25. 

 

Az önkormányzati adóhatóságnál a kisadózó vállalkozások tételes adójának 

hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára nem kell 

nyilatkozatot tenni, nekik automatikusan módosításra kerül a fizetendő 

adóösszeg. 

 

Szentistván, 2021. január 29. 

         Derekas Sándor 

                jegyző 
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