
Tisztelt Adózónk! 

 

A helyi iparűzési adó (HIPA) fizetésével kapcsolatban az alábbiakra szeretném felhívni a 

figyelmét. 

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a 

továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

   

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 

jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

 

Az adó alanya a vállalkozó. 

 

Vállalkozó 

 

Vállalkozó: 

 

1., a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján 

kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés 

céljából, üzletszerűen végző 

 

2., a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó: 

   

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói 

nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) 

tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki 

aa) az ingatlan-bérbeadási, 

ab) a kereskedelemről szóló törvény szerinti magánszálláshely-szolgáltatási 

tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a 

tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott 

rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében; 

 

b) a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében 

(kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja); 

 

c) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott 

tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként 

folytatja); 

 

d) az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott 

tevékenysége tekintetében; 

 

e) az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott tevékenysége 

tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott 

ügyvédként folytatja); 

 



f) a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező 

magánszemély e tevékenysége tekintetében; 

 

3., a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő 

feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 

50%-át meghaladja (2020. évben a 600 ezer Ft- ot!) 

 

4., jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll 

 

5., egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy 

végelszámolás alatt állnak; 

 

Vállalkozási tevékenység megkezdése 

 

Vállalkozási tevékenység megkezdésénél/változásánál/megszűnésénél fontos, hogy a 

Vállalkozónak az önkormányzati adóhatóságnál is szükséges a megfelelő 

nyilatkozatokat/adatbejelentéseket/bevallásokat megtennie, önmagában a NAV-nál történő 

adószám kiváltás nem elegendő. Az ezzel ellentétes tájékoztatás hibás és félrevezető.  

 

A NAV „pusztán” a vállalkozás adatait továbbítja az önkormányzatnak (adószám, 

nyilvántartási szám, KSH szám stb.) az adó megfizetésével, az adózás módjával kapcsolatban 

nem ad semmilyen tájékoztatást. A vállalkozónak a tevékenység megkezdésénél, ahogy az 

állami adóhivatalnál is egy sor nyilatkozatot meg kell tennie (SZJA v. KATA, KIVA, ÁFA 

köteles, v. alanyi mentes v. tárgyi mentes; stb.) hasonlóan kell eljárni a helyi adóhatóságnál is. 

 

Választható adóalap meghatározási módok a HIPA-ban 

 

1. 

 

Iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve   

a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes összegével, 

b) az alvállalkozói teljesítések értékével, 

c) az anyagköltséggel, 

d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 

költségével. 

 

Az adó mértéke az adóalap 2 %-a. 

 

2. 

 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalány szerinti jövedelem-

megállapítást (a továbbiakban: átalányadózás) alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, 

mezőgazdasági őstermelő) vállalkozó, esetében az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az 

adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti - e 

tevékenységből származó - bevételének 80 százaléka. 

 



Az adó mértéke az adóalap 2 %-a. 

 

3. 

 

Az előbbi pont alá nem tartozó más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele adóévben - 12 

hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan - nem haladta meg 

a 8 millió forintot, az adó alapja a nettó árbevételének 80 százaléka. 

 

Az adó mértéke az adóalap 2 %-a. 

 

 

Az adó alapjának 2. vagy 3. pont szerinti megállapítása adóévre választható, az erről szóló 

bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig kell 

megtenni az adóhatóságnál. 

 

A nyilatkozatot a HIPA bevallás római „VI.” pontjában lehet megtenni, majd ennek 

megfelelően kitölteni a további részeket. 

 

KATA 

(kisadózó vállalkozások tételes adója) 

 

A KATA adózással kapcsolatban nagyon fontos leszögezni, hogy ha valaki a NAV-nál a KATA 

adózást választja, akkor az Önkormányzati Adóhatóságnál NEM lesz automatikusan kisadózó. 

 

Fontos, hogy a Vállalkozó saját döntésén/bejelentésén múlik, hogy a helyi 

önkormányzatnál a KATA szabályai szerint akar adózni. 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban: kisadózó 

vállalkozás) a bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja székhelye és telephelye szerinti 

önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.  

 

Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév 

egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési 

kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az 

adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. 

  

Ha a kisadózó vállalkozás a KATA szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó 

vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben 

a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és 

kilencedik hónapjának 15. napjáig, 

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e 

minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 

15. napjáig fizeti meg. 

 

 

A KATA szerinti adóalap-megállapítást választó kisadózó vállalkozást e minőségére tekintettel 

törvényben foglalt kivételtől eltekintve - adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési 



kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá adóalap-megosztási 

kötelezettség nem terheli. 

 

A KATA szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére 

(mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha 

a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, 

mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség - egy vagy több 

alkalommal - szünetelt, 

b) az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, az 

adó csökkentésére jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja. (Erről lásd a külön 

tájékoztatót!) 

 

Ha a kisadózó vállalkozás a KATA szerinti adóalap-megállapítást adóév közben választja, 

akkor az adóév első napjától a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága 

kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról adóbevallást nyújt be az 

adóhatósághoz. 

 

A KATA szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az adóhatóság által 

rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó 

vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon 

belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. 

 

A nyomtatványon a római „V.” pontban - Kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának 

egyszerűsített, tételes adóalap meghatározására vonatkozó bejelentése – tud a Vállalkozó 

nyilatkozni. 

 

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy 

az adó alapját nem a KATA szabályai szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, 

bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. 

 

Az adó mértéke az adóalap 2 %-a. 

 

KIVA 

 

A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó a kisvállalati adója alapjának 20%-kal 

növelt összegében is megállapíthatja. 

 

Az adó alapjának a KIVA szerinti megállapítása adóévre választható. 

 

Az erről szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt 

határidőig kell megtenni az adóhatóságnál. 

 

A nyilatkozatot a HIPA bevallás római „VI.” pontjában lehet megtenni, majd ennek 

megfelelően kitölteni a további részeket. 

 

 



Ha a vállalkozó a kisvállalati adó hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját a kisadózó 

vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adóévére a KIVA 

szerint, a naptári év hátralévő részére az alap vagy egyszerűsített szabályok szerint szerint kell 

megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy az egyszerűsített adómegállapítás feltételei 

egyébként fennállnak. 

 

Ha a vállalkozó a kisvállalati adó hatálya alól kikerül, akkor köteles a kisvállalati 

adókötelezettségéről szóló bevallás-benyújtással egyidejűleg a kisvállalati adóalanyiság 

megszűnését követő naptól az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra 

(e pont alkalmazásában: előlegfizetési időszak) a bevallásban szereplő, a bevallással lefedett 

időszak naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegű adóelőleget az előlegfizetési 

időszakra eső egyes előlegfizetési időpontokra, egyenlő arányban bevallani azzal, hogy nem 

kell adóelőleget bevallani arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be 

adóelőleget. 

 

Az adó mértéke az adóalap 2 %-a. 

 

 

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

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

kötelezettségét 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. 

 

A bejelentkezés/változás bejelentés megtehető az e-önkormányzat portálon keresztül is. 

 

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó (kizárólag a 

mezőgazdasági őstermelő) a helyi iparűzési adóról szóló bevallását papíralapon, az 

önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti. 

 

___________________________________________________________________________ 

  

 

Kérem a Tisztelt Vállalkozókat a fentiek betartására és adókötelezettségeik teljesítésére. 

 

A HIPA adónem önadózásos adónem, amely azt jelenti, hogy hivatalból nincs mód az adó 

megállapítására. Az adóhatóság csak adóellenőrzés (vagy jogkövetési vizsgálat) keretében 

tudja az adót utólag megállapítani határozattal.  

 

Az esetlegesen feltárt adóhiány után adóbírságot és mulasztási bírságot kell megállapítani, 

illetve késedelmi pótlékot kell felszámítani. 

 

További kérdéseivel kapcsolatban kérem írjon az adoposta@gardony.hu email címre. 

 

További hasznos linkek: 

mailto:adoposta@gardony.hu


 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL) 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_pro

gramok_nav/bevallasok/16HIPA.html?query=HIPA (16HIPA nyomtatvány) 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_pro

gramok_nav/bevallasok/17HIPA.html?query=HIPA (17 HIPA nyomtatvány) 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_pro

gramok_nav/bevallasok/18HIPA.html?query=18HIPA (18HIPA nyomtatvány) 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_pro

gramok_nav/bevallasok/19HIPA.html?query=HIPA (19HIPA nyomtatvány) 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_pro

gramok_nav/bevallasok/20HIPA.html?query=HIPA (20HIPA nyomtatvány) 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_pro

gramok_nav/bevallasok/21HIPA.html?query=HIPA (21HIPA nyomtatvány) 

 

A NAV-hoz benyújtott HIPA-bevallások kezelése: 

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/A_NAV_hoz_benyujtott_20210406.html?query=HIPA  

 

KATA-ALANYOK TÉTELES IPARŰZÉSI ADÓKÖTELEZETTSÉGE: 

https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/gyakori_kerdesek_valaszok/xiii_hip

a-kedvezmeny/kata-

alanyok_teteles_iparuzesi_adokotelezettsege/faqentry_17968306.html?query=HIPA 

 

Az önkormányzati adóhatóság előtti helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó 

meghatalmazott bejelentése: 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_pro

gramok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/HIPAMEGH.html?query=HIPA (HIPAMEGH 

nyomtatvány) 

 

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/16HIPA.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/16HIPA.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/17HIPA.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/17HIPA.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/18HIPA.html?query=18HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/18HIPA.html?query=18HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/19HIPA.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/19HIPA.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/20HIPA.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/20HIPA.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/21HIPA.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/21HIPA.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/A_NAV_hoz_benyujtott_20210406.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/gyakori_kerdesek_valaszok/xiii_hipa-kedvezmeny/kata-alanyok_teteles_iparuzesi_adokotelezettsege/faqentry_17968306.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/gyakori_kerdesek_valaszok/xiii_hipa-kedvezmeny/kata-alanyok_teteles_iparuzesi_adokotelezettsege/faqentry_17968306.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/gyakori_kerdesek_valaszok/xiii_hipa-kedvezmeny/kata-alanyok_teteles_iparuzesi_adokotelezettsege/faqentry_17968306.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/HIPAMEGH.html?query=HIPA
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/HIPAMEGH.html?query=HIPA

