Kedvezményes IPA alkalmazásához szükséges nyilatkozat
Kedves Ügyfelünk!
A helyi iparűzési adó 2021.01.01-től kedvezményes mértéke alkalmazásához szükséges
nyilatkoznia 2021.02.25-ig az egyes, alábbi feltételeknek történő megfelelésről.
1. Mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül*
2. A támogatásnak minősülő összeget jogosult igénybe venni átmeneti
támogatásként**
3. 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak***
4. Ha korábban nem tette meg, bejelenti telephelyének címét****
*
Középvállalkozásnak minősül (az IPA kedvezmény szempontjából) az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) az éves nettó árbevétele legfeljebb 4 milliárd forint, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, a fent meghatározott
adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása
alapján kell meghatározni.
Az imént említett adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások
adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott vállalkozásnak, vagy közvetlenül az adott vállalkozás
tulajdonában vannak. Az összesítés során az adatokat a tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a
nagyobbnak megfelelő arányban kell figyelembe venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb százalékot kell
alkalmazni.
A fenti adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó
vállalkozások adatait, ha az adatok összevont (konszolidált) éves beszámolóban nem szerepelnek.
Partnervállalkozások azok a vállalkozások,
a) amelyek nem minősülnek kapcsolódó vállalkozásoknak, és
b) amelyek között olyan kapcsolat áll fenn, hogy egy vállalkozás kizárólagosan vagy egy vagy több kapcsolódó
vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás jegyzett tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25%-ával
rendelkezik.
Kapcsolódó vállalkozások azok, amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak:
a) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban a szavazatok többségével rendelkezik, vagy
b) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság
tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
c) egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött szerződés vagy a létesítő
okirat rendelkezése alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és
visszahívási jogtól - döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy
d) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban - más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja.
Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások és befektetők is, amelyek egy vagy több másik
vállalkozáson keresztül állnak egymással a fentiek szerint meghatározott kapcsolatban.
Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy
közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén a fentiekben meghatározott jellegű kapcsolatban állnak
egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással
szomszédos piacokon folytatják. Szomszédos piac: az adott terméknek vagy szolgáltatásnak az a piaca, amely a
termék vagy szolgáltatás végső fogyasztóhoz való eljuttatására létrehozott termelési, értékesítési folyamatban
vertikálisan az adott piacot megelőző vagy követő szinten helyezkedik el;
**
A 640/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a 2021.01.01-től hatályos kedvezményes helyi iparűzési
adómérték biztosítása (639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107.
cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás a 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01
számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza alapján átmeneti támogatásként
(a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.

Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évi első előleg-fizetési időpontban esedékes iparűzési
adóelőleg számítása során figyelembe vett adóalap, valamint a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó
önkormányzati rendeletben megállapított adómérték (általános adómérték) és az 1%-os adómérték (csökkentett
adómérték) különbözetének szorzatával egyező összeg (támogatástartalom).
A fenti támogatástartalmat az adózó székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság a 2021.02.25-ig
beküldendő nyilatkozat kézhezvételét követően, legkésőbb 2021. április 30-ig visszaigazolja.
Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza
alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozásnak a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve
- nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget (mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésével foglalkozó vállalkozások esetén a 100 000 eurónak, a halászati és akvakultúra-ágazatban
tevékenykedő vállalkozások esetén a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget).
Az esetlegesen már kapott csekély összegű (de minimis) támogatás nem csökkenti a támogatás az átmeneti
támogatás legmagasabb mértékét.
***
Nehéz helyzetben lévő vállalkozás (ha legalább az alábbi kategóriák egyikébe beletartozik):
a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a
részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is
magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen
amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke
felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai
tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég
esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi
eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,
d) olyan vállalkozás, amely
da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás
időtartama még nem járt le, vagy
db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,
e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti
idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti
eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.
A fenti a) és b) pontot nem kell alkalmazni
a) a kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozások esetében és
b) a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság szempontjából olyan kis- és középvállalkozások esetében,
amelyeknél az első kereskedelmi értékesítéstől számítva hét év még nem telt el, ha a kis- és középvállalkozás a
kiválasztott pénzügyi közvetítő hivatalos átvilágítása alapján kockázatfinanszírozási befektetésre jogosult.
****
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint a helyi iparűzési adó
alanya az állami adó- és vámhatósághoz bejelenthette telephelyének címét. Ha ezt eddig nem tette meg, akkor
most kell megtennie.

