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2021-ben jelentős mértékben
csökken
számos
vállalkozás
esetében a helyi iparűzési adó
mértéke.
Az
érintett
vállalkozások körét, a csökkentés
mértékét a 639/2020. (XII. 22.).
Korm. rendelet tartalmazza.
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„2021-ben jelentős

mértékben csökken
számos vállalkozás
esetében a helyi
iparűzési adó
mértéke. Az érintett
vállalkozások körét,
a csökkentés
mértékét a
639/2020. (XII. 22.).
Korm. rendelet
tartalmazza.”

Az elfogadott kormányrendelet
értelmében jelentősen csökken a
mikro-,
kisés
középvállalkozások
helyi
iparűzési adó terhelése a 2021.
évben.
Azonban
a
kormányrendelet
csak
azon
vállalkozásokra
vonatkozik,
amelyeknek a foglalkoztatotti
létszáma 250 főnél kevesebb,
továbbá, vagy az árbevétel, vagy a
mérlegfőösszeg nem haladja meg a
4 milliárd forintot. Ez a
vállalkozói
kör
lényegesen
szűkebb, mint az úgynevezett KKV
törvényben
meghatározott
vállalkozói kör, mely alapján a
mikro-, kis- és középvállalkozások
esetében a mérlegfőösszegre és az
árbevételre vonatkozó felső korlát
43 millió euró, illetve 50 millió
euró.
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Amennyiben
az
érintett
vállalkozás
beszámolókészítésre
kötelezett, akkor a besorolást az év
első napján rendelkezésre álló
beszámoló (vagyis a 2019. évre
vonatkozó beszámoló) adatai
alapján
kell
elvégezni.
A
beszámoló-készítésre
nem
kötelezett vállalkozóknak a 2020.
évben végződő adóév árbevétel- és
létszámadataik alapján, a 2021.
évben
tevékenységét
kezdő
vállalkozóknak pedig a becsült
árbevételés
létszámadataik
alapján
kell
a
besorolást
elvégezniük.
A fenti vállalkozói kör részére a
helyi iparűzési adó mértéke 1
százalék, ha a 2021. évben
végződő adóévben alkalmazandó
önkormányzati
rendeletben
megállapított
adómérték
meghaladja az 1 százalékot. Bár a
várakozások sok esetben az adó
megfelezéséről szóltak, a felezés
gyakorlatilag
csak
azon
önkormányzatok területén valósul
meg, ahol az iparűzési adó
mértéke 2%. Értelemszerűen ennél
alacsonyabb
önkormányzati
adómérték esetében ennél kisebb
arányú csökkenés valósul meg,
míg 1%, vagy az alatti adómérték
esetén az érintett vállalkozások
adóterhelése nem változik.
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A rendelet értelmében a 2021. évben esedékes
adóelőleg
fizetési
időpontokban
az
önkormányzati
adórendelet
szerinti
adómértékkel bevallandó adóelőlegeknek
csak az 50%-át kell megfizetni.

alapján meg nem fizetendő adóelőleg-részlet
összegével az adóhatóság a vállalkozó
iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét
hivatalból,
határozathozatal
nélkül
csökkenti.

A kedvezményes adómérték alkalmazásának
feltétele, hogy a vállalkozó 2021. február 25ig a székhelye és telephelye szerint illetékes
önkormányzati adóhatóságnak nyilatkozatot
tegyen, illetve bejelentse telephelyének címét a
NAV részére, amennyiben ezt még nem tette
volna meg.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

A vállalkozó egyrészt arról nyilatkozik, hogy
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
másrészt arról, hogy a kedvezményes
adómérték támogatástartalmának megfelelő
összeget jogosult igénybe venni átmeneti
támogatásként, illetve 2019. december 31-én
nem minősült a 37/2011. kormányrendelet 6. §
(4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű
vállalkozásnak. Ez utóbbi kitétel ahhoz
kapcsolódik, hogy – amennyiben uniós állami
támogatási szabály másként nem rendelkezik
– , nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem
részesülhet állami támogatásban. A bejelentés
Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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