
 

 
Változott a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabálya 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. § szakasza alapján, 2021. január 1-jétől 

csak az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ 

bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket: 
 
„42/D. § *  (1) *  Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás 
kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e § 
alkalmazásában 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. 
(2) 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. 
(3) A számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó vagy a (2) bekezdés szerint javított adóbevallást az 
önkormányzati adóhatóságnál határidőben teljesítettnek kell tekinteni, feltéve, hogy azt az állami 
adóhatósághoz határidőben benyújtották. 
(4) *  Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását 
az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti. 
(5) *  Az állami adóhatóság a sportvállalkozás által a (4) bekezdés szerint benyújtott adóbevallás (2) bekezdés 
szerinti továbbítását megelőzően az adóbevallásban feltüntetett adatokat nyilvántartásba veszi. 
(6) *  Ha a sportvállalkozás adóbevallásában tett nyilatkozata alapján az 52. § 22. pont i) alpontja szerinti 
nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásnak minősül 
és annak összege meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget, az állami adóhatóság a 
támogatás igénybevételéről adatot szolgáltat az állami támogatások európai uniós versenyszempontú 
vizsgálatáért felelős szervezet részére az adózás rendjéről szóló törvény szerinti tartalommal és határidőben.  
42/E. § *  (1) Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az adózó állami 
adóhatóság előtti képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklet 17. pontja, 18. pontja, 20-21. pontja 
alapján az állami adó- és vámhatósághoz - az önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi 
adatszolgáltatást követően - érkezett adatokat és az Art. 1. melléklet 29. pontja alapján bejelentett adatokat 
az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon 
telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok (a továbbiakban e § alkalmazásában: telephely szerinti 
önkormányzati adóhatóság) részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz 
bejelentette. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő adózó: 
a) bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati 
adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni, 
b) a 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről, valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak 
bejelentést tehet. 
(3) Ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés 
megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.”  

 

Fentiek alapján ezek a nyomtatványok, 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

(NAV) honlapján www.nav.gov.hu  lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők. 

http://www.nav.gov.hu/


  

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 Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni (12023008-

00262602-00100003). 

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától 

nem benyújthatóak. 

   

Székesfehérvár, 2021. január 5. 
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