Nyilatkozat a HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
lehetővé teszi az arra jogosult vállalkozások számára, hogy 1 % mértékű helyi iparűzési adót
fizessenek a 2021. évi adóévben.
A kedvezmény érvényesítéséhez 2021. február 25. napjáig szükséges egy nyilatkozat
benyújtása, amely nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által által
rendszeresített 21NYHIPA elektronikus nyomtatványon teljesíthető.
Nyilatkozni az alábbi feltételeknek való együttes megfelelésről kell:
 a Rendelet 1. §-a szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
 jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Korm. rendelet 1. §-a szerinti

intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összegét;
 december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése
szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak (a továbbiakban: nehéz helyzetű vállalkozás)
vagy nehéz helyzetű vállalkozásnak minősül, de nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c)
pontja szerinti eljárás hatálya alatt és esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja
szerinti körülmény sem áll fenn;
 nincs olyan, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelye, melyet

legkésőbb e nyilatkozat benyújtásáig nem jelentett be az állami adó- és
vámhatósághoz.
Vagyis a jogosultság további feltételeként kerül kiemelésre, hogy amennyiben ezidáig az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja alapján nem tette meg,
most jelentse be a telephelyének címét a NAV-hoz.
A bejelentő szintén kizárólag a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható
be.
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A NAV honlapján 2021. január 25-én 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 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó
kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a
 www.nav.gov.hu→Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő
programok → Programok részletes keresése -útvonalon található meg.
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