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Helyi iparűzési adóbevallás benyújtása   

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz 

kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új 

bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így, a nyomtatványok 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK 

formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési 

adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem. 

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

önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell 

változatlanul megtenni. 

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Sárvár város esetében az 

önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni.  

A helyi iparűzési adóbeszedési számla száma: 11747037-15733634-03540000 

 

Helyi adóztatási minta adóbevallási, 

adatbejelentési nyomtatványok az 

önkormányzati adóhatóságok számára 

2021. január 1-jétől a Htv. 42/I. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság a 

hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, 

bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat. 

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás 

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

kötelezettségét (a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz 

elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az 

állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó 

rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti. 

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó 

adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, a befogadó 

nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, 

telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja. Az állami 



adóhatóság bevalláskitöltésre szolgáló számítógépes rendszere a számszaki hibára, 

ellentmondásra automatikusan felhívja az adóalany figyelmét és tájékoztatja arról, hogy az 

adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére csak a hiba adózó általi kijavítását 

követően továbbítja. 

A számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó vagy a javított adóbevallást az 

önkormányzati adóhatóságnál határidőben teljesítettnek kell tekinteni, feltéve, hogy azt az 

állami adóhatósághoz határidőben benyújtották. 

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról 

szóló bevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti. 

 *Elérhetőség: https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-

b386-0000551ca45b 

vagy az Önkormányzat weboldalán: https://sarvarvaros.hu/hatosagi-iroda-adocsoport#menu 

oldalon az Önkormányzati adóhatóság nyomtatványai, tájékoztatói pont alatt. 

KKV-k iparűzési adóelőleg bevallása 

A helyi iparűzési adó, valamint adóelőleg bevallásához, megfizetéséhez kapcsolódó 

szabályokról. 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében 

a 2021. évben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő 

vállalkozásoknak a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék. 

Tekintettel arra, hogy a jogszabály szerint ez a kedvezmény a 2021. évben végződő adóévre 

vonatkozik, a mérsékelt adómértékkel majd a 2022. májusában benyújtandó helyi iparűzési 

adóbevallásban kell számolnia az érintetteknek. 

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján 

a 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. 

Az adóelőleg felezésének lehetőségével azonban csak abban az esetben élhet a mikro-, kis- 

és középvállalkozásnak minősülő adózó, ha 2021. február 25-ig az erre vonatkozó 

nyilatkozatot elektronikus úton a NAV felé megteszi. 

Az említett nyilatkozat kizárólag az állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton, 

az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon 

(21NYHIPA) nyújtható be, amely az ÁNYK-ban tölthető ki.  

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Sárvár város 

önkormányzati adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét 

hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.  

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b
https://sarvarvaros.hu/hatosagi-iroda-adocsoport#menu


A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) 

számára  – akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is –  nem 

kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság felezi meg a fizetendő 

adóösszeget. 

 

Helyi iparűzési adóelőleg kedvezmény 

érvényesítése 

Az iparűzési adóelőleg kedvezmény érvényesítéséhez szükséges a telephely bejelentés 

megléte is a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, így javasolt annak ellenőrzése  

A NAV honlapján elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 

639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 

25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-

kedvezményük érvényesítéséről. 

A nyilatkozatot a működő adózók 2021. február 25-ig, míg a 2021. február 25. után alakuló 

kkv-k 2021. december 31-ig nyújthatják be. 

A nyilatkozatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV-hoz. 

Miután a székhellyel és akár több telephellyel is rendelkező adózó csak egy darab 

21NYHIPA jelű nyilatkozatot tölt ki, így nagyon fontos, hogy a telephely bejelentését a 

NAV-nál tegye meg, ugyanis csak azon önkormányzati adóhatóságok fogják megkapni a 

nyilatkozatot és biztosítják az 1%-os mértékre történő csökkentést, akikhez a NAV a 

nyilatkozatot megküldi. 

Ha további kérdése van a nyilatkozattal, illetve az egyes adózási szabályokkal, vagy telephely 

bejelentéssel kapcsolatban, kérjük forduljanak a NAV-hoz személyesen országszerte a 

NAV ügyfélszolgálatain, vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken: 

- a NAV Infóvonala:  

 - belföldről: 1819 

 - külföldről: +36 1 250-9500 

 

- a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszere (ÜCC) 

 - belföldről: 80/20-21-22 

 - külföldről: +36 1 441-9600 

 

A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint 

péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható. 

 

 

Sárvár város önkormányzati adóhatósága 

 

 


