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2021. január 1-től több, helyi adóztatást érintő 
jogszabály-módosítás lépett hatályba, mely jelentősen 
megváltoztatja az érintett adónemek esetében az adóztatás 
eddigi gyakorlatát.

I. Helyi iparűzési adót érintő változások

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől kizárólag az állami 
adó- és vámhatósághoz nyújthatják be a helyi iparűzési 
adó bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket. Az 
Elektronikus Önkormányzati Portálról törlésre kerültek 
az eddig alkalmazott nyomtatványok. A jövőben az új 
nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
( t o v á b b i a k b a n :  N A V )  h o n l a p j á n 
(https://www.nav.gov.hu/) lesznek ÁNYK formátumban 
fellelhetők. 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő 
magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az 
iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is 
benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem 
kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a 
magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-
benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati 
adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás 
feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati 
adóhatóságnál történik,  és az adófizetést  is 
változatlanul az önkormányzat 11745145-15410072-
0354000 Helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell 
megtenni.

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni 
adókötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnt. 
Továbbra is fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti 
rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak, amely 
valamely településen adóéven belül 180 napon 
meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott 
településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget 
eredményező telephelye jön létre. 

A 2021. évben végződő adóévben azon, a 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 középvállal-
kozásnak 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 meg nem fizetendő előleg-részlet 
összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési 
adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határo-
zathozatal nélkül csökkenti.

A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való 
megfelelés megállapítása az alábbiak szerint történik:

- 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 létszám-
adatok alapján;

- a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó 
a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és 
létszámadatai szerint, a 2021. évben tevékeny-
ségét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- 
és létszámadatok alapján.

A feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor 
alkalmazható a 2021. évi adóelőleg 50 százalékban 
történő megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a 
székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság 
számára nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 
1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének 
címét. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és 
vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- 
és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyom-
tatványon nyújtható be. Az állami adó- és vámhatóság a 
nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot 
tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vám-
hatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkor-
mányzati adóhatóság számára.

A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, 
naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak a kedvezményes adómértéket a 
2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.

II. Gépjárműadót érintő változások

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi 
CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az 
állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos 
feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. A 
változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) 
nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Év elején a NAV 
minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az 
aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-
bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak 
értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, 
például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a 
gépjárműadó összege csökkent.

Tisztelt adózók!


