Adószámmal nem rendelkező mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata hipaelőlegkedvezmény érvényesítéséről
A) Azonosító adatok
Adózó neve: _________________________________________________
Adóazonosító jel:

B) Nyilatkozatok
Nyilatkozom, hogy az alábbi feltételek mindegyikének megfelelek:

□

-

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm.
rendelet (Korm. rendelet) 1. §- szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülök;

-

jogosult vagyok igénybe venni átmeneti támogatásként a Korm. rendelet 1. §-a
szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának
megfelelő összeget;

-

2019. december 31-én nem minősültem 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
minősültem, de nem állok az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás
hatálya alatt, és esetemben az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti
körülmény sem áll fenn;

-

a korábbi években adóalany voltam és keletkezett helyi iparűzési adófizetési
kötelezettségem, így 2021. évben előlegfizetésre kötelezett vagyok
adószámmal nem rendelkező mezőgazdasági őstermelőként és vélelmezem,
hogy 2021. adóévben is adóalany leszek.
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C) Helyi iparűzési adófizetési kötelezettségem az alábbi önkormányzati
adóhatóságok irányába áll fenn.
A nyilatkozatom az alábbi önkormányzati adóhatóságok részére kérem továbbítani:
1. Önkormányzat megnevezése:_______________________________
2. Önkormányzat megnevezése:_______________________________
3. Önkormányzat megnevezése:_______________________________
4. Önkormányzat megnevezése:_______________________________
5. Önkormányzat megnevezése:_______________________________
6. Önkormányzat megnevezése:_______________________________
7. Önkormányzat megnevezése:_______________________________
8. Önkormányzat megnevezése:_______________________________
9. Önkormányzat megnevezése:_______________________________
10. Önkormányzat megnevezése:_______________________________
adóhatóságok
helység

az adózó, vagy képviselője neve

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazást
csatolta.
Jelölje X-szel, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
bejelentett, a nyomtatvány aláírására jogosult állandó
meghatalmazott.

az adózó, vagy képviselője aláírása
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Adószámmal nem rendelkező mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata hipaelőleg-kedvezmény
érvényesítéséről

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Mire szolgál a nyilatkozat?
A nyilatkozat benyújtásával a 639/2020. Korm. rendelet1 alapján a mikro-, kis- és
középvállalkozások (kkv) 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési
adóval (hipa) kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.
2. Hogyan lehet benyújtani a nyilatkozatot?
Az adatlapot papíron és elektronikusan (e-papíron) lehet benyújtani a NAV-hoz.2
Az adatlapot az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó kizárólag elektronikus úton
nyújthatja be, az erre nem kötelezett adózó papíron is benyújthatja.
Az adatlapok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól – így
arról, hogy ki köteles az adatlapot elektronikusan benyújtani - bővebb információt a NAV
honlapján (www.nav.gov.hu)
 „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című
tájékoztatóban, valamint
 „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben” című
információs füzetben talál.
Ha papíron nyújtja be a nyomtatványt a NAV-hoz, ne felejtse el azt aláírni.
Ha a benyújtó nem köteles elektronikus kapcsolattartásra, a nyomtatványt papíron – postán
vagy személyesen – is benyújthatja.
Ebben az esetben a nyomtatványt egy példányban kell a NAV-nak az adózó lakóhelye, illetve
székhelye szerint illetékes adóigazgatóságához eljuttatni. A papíron benyújtott beadványt az
adózónak vagy a képviseletére jogosult személynek alá kell írnia.
A képviseleti jogosultság bejelentése
Az adatlapot az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. Az adatlap elektronikus benyújtásához
a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (639/2020. Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdése.
2
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. § (4) bekezdés d) pont.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1.
§ 23. pont, 9. § (1) bekezdés a) pont. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés
6. pont.
1
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benyújtott adatlapot ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti
jogosultságát előzetesen regisztrálta.
Papír alapú benyújtás esetén is igazolni kell a képviseleti jogosultságot a nyomtatvány
benyújtásakor vagy annak feldolgozása során, e nélkül a nyomtatvány nem dolgozható fel.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) az
„Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban
található.
3. Mi a nyilatkozat beadási határideje?
A nyilatkozatot az adószám nélküli mezőgazdasági őstermelők 2021. február 25-ig nyújthatják
be.
4. További információ, segítség
Ha további kérdése van a nyilatkozattal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban,
keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
 a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
E-mailen:
 a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.
Telefonon:
 a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
 NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
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.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL
jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY-tárhelyen
keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be
EGYKE-adatlapot is!
Személyesen:
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 országszerte a NAV ügyfélszolgálatain.
Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.
5. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.),
 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (KKV tv.),
 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet
(Atr.),
 a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (639/2020.
Korm. rendelet.
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A) Azonosító adatok:
Az azonosításhoz kérjük, az adatokat pontosan adja meg!
Ha az adózó nevét, vagy adóazonosító jelét nem adja meg, akkor a NAV nem tudja továbbítani
kérelmét az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.
Abban az esetben, ha a mezőgazdasági őstermelő nem rendelkezik adószámmal, de a korábbi
években Htv. szerinti adóalany volt és keletkezett iparűzési adófizetési kötelezettsége, így
2021. évben előleg-fizetésre kötelezett, valamint vélelmezi, hogy a 2021. adóévben is adóalany
lesz és szeretne élni a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti 50 %-os adóelőleg-mérséklés
lehetőségével, akkor ezt megteheti jelen nyilatkozat benyújtásával.
B) Nyilatkozatok
A nyilatkozat jelölőnégyzetének kitöltésével Ön arról nyilatkozik, hogy megfelel a 639/2020.
Korm. rendelet kkv-definíciójának,3 így átmeneti támogatásként jogosult igénybe venni az
előleg-mérséklés külön kormányrendelet4 szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget. A
nyilatkozat kitöltésével az adózó azt is kijelenti, hogy a korábbi években Htv. szerinti adóalany
volt és keletkezett iparűzési adófizetési kötelezettsége, így 2021. évben előlegfizetésre
kötelezett adószámmal nem rendelkező mezőgazdasági őstermelőnek minősül.
A nyilatkozat teljes körű kitöltéséhez – az azonosító adatok pontos megadásán túl – a
nyilatkozat melletti jelölőnégyzetet is („X”) jelölni kell.
C) Nyilatkozattal érintett önkormányzat megnevezése
Kérjük jelölje meg azon önkormányzatokat, akik adóhatósága részére továbbítani kéri hipa
adóelőleg-kedvezmény nyilatkozatát, ennek hiányában a NAV a nyilatkozatot nem tudja
továbbítani.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

3
4

639/2020. Korm. rendelet 1. §-a és 2. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja.
639/2020. Korm. rendelet 1. §-a és 2. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja, 640/2020. Korm. rendelet.

