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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
Kismaros Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.10.) önkormány-
zati rendeletében 9.292.155 Ft összegű iparűzési adó kompenzálással kapcsolatos bevétellel terve-
zett. 
 
Jelen állapot szerint a kompenzáció várható összege 10.104.182 Ft, amely a következő tételekből 
áll össze: 

a) Tételes KATA adózók kompenzációja: 2.441.261 Ft. Év folyamán változhat, mivel valószí-
nűleg lesznek új bejelentkezések, illetve megszűntetések.  

b) Mikro-, kis- és középvállalkozások (akik nyilatkozatot adtak be) kompenzációja összesen: 
7.662.921 Ft (I. félév: 3.603.341 Ft + II. félév: 4.059.580 Ft) A II. félévi adat változni fog, 
mert sokan nem nyújtották még be a 2020. évi IPA bevallást, és ez az összeg abból számo-
lódik. A felszólítások kiküldtük. 

 
A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítást a Magyar 
Államkincstár hivatalos előirányzat értesítői alapján fogjuk elvégezni. 
 
A Magyar Államkincstár a következő tájékoztatást küldte az önkormányzatok számára: 
 
„A  koronavírus-világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése  érdekében szükséges 
egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrende-
let),  valamint  a  veszélyhelyzettel  összefüggő  átmeneti  szabályokról  szóló T/16367.  számú,  
kihirdetésre  váró  törvényjavaslat  tartalmazza  a  2021.  évben  végződő adóévben érvényes, a 
mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparűzési adómérték-kedvezmény  sza-
bályozását,  az  érintett  vállalkozások  körét  és  az  adókönnyítés érvényesítésének lehetőségeit.  
 
A  Magyarország  2021.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2020.  évi  XC.  törvény  (a továb-
biakban:  költségvetési  törvény)  3.  mellékletének  6.3  pontja  2021.  május  28-ával módosult.  
Ekkor  kiegészült  a  szabályozás  azzal,  hogy  az  önkormányzati  elszámolások jogcímről kifizetés 
teljesíthető:  
„k) a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, 
kis- és  középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított  adómérték-kedvezmény  mi-
att  a  2021.  évben  –  a  Magyar  Államkincstár  által  az  ASP  Adó szakrendszerben található, 
vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 
17-ei napra vonatkozó adatok szerint – kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező ösz-
szegű támogatás.   
 
A  támogatás  folyósítása  két  egyenlő  részletben,  június  és  október  hónapban  a  nettó finan-
szírozás keretében történik.   
 
A  támogatást  az  adózó  által  a  2021.  évben  végződő  –  a  tevékenységét  2021.  január  1-jét 
követően  kezdő,  naptári  évtől  eltérő  üzleti  évet  választó  mikro-,  kis-  és  középvállalkozás 
esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra  
vonatkozó  adatok  szerint  kell  elszámolni.  Ha  az  elszámolt  támogatás  települési önkormány-
zatra  összesített  összege  meghaladja  a  tárgyévben  igénybe  vett  támogatás összegét,  a  települési  
önkormányzat  a  2022.  évben  a  két  összeg  különbözetének  megfelelő kiegészítő támogatásra 
jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének  megfelelő  
összeget  a  központi  költségvetés  javára  vissza  kell  fizetnie.  A visszafizetési kötelezettséget az 
önkormányzat 2022. október 31-éig teljesíti. A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség 
nem terheli.”  
  
A  költségvetési  törvény  alapján  a  településenkénti  támogatást  külön  önkormányzati adatszol-
gáltatás,  vagy  igénylés  nélkül,  a  Magyar  Államkincstár  által  –  az  ASP  Adó szakrendszerben  
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található,  vagy  interfészen  keresztül  az  ASP  adattárházba  átadott  adatok alapján – készített 
leválogatás alapján kell megállapítani.   
  
A  Magyar  Államkincstár  által  készített,  az  adott  település  ASP  Adó  adatait  tartalmazó 
leválogatás  a  költségvetési  törvény  szerinti  2021.  május  17-ei  határnapra  vonatkozóan tartal-
mazza:  

a) azon  mikro-,  kis-  és  középvállalkozás  2021.  évi  törölt  első  félévi adóelőlegének  
évesített  összegét,  amely  a  2021.  április  1-jén  hatályos kormányrendelet  2.  §  (4)-(6)  
bekezdése  szerint  2021.  február  25-éig nyilatkozatot tett a jogszabályi feltételeknek való 
megfeleléséről,   

b) az  adózás  rendjéről  szóló  2017.  évi  CL.  törvény  69.  §-a  szerinti,  az adóelőleg 
esedékességének időpontját megelőzően benyújtott kérelemben kért 2021. évre vonatkozó 
adóelőleg módosítás összegét, amennyiben az adóelőleg-csökkentésére  vonatkozó  kére-
lem  kizárólag  a  kormányrendelet  1.  §-ára tekintettel került benyújtásra, valamint  

c) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-
megállapítást választó, a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya  alá  tartozó  vállalkozó  
(KATA)  adóalapjának  és  a  2021.  január  1-jén hatályos  önkormányzati  adórendeletben  
megállapított  iparűzési  adómérték  és az 1%-os adómérték különbözete szorzatát.  

 
Mivel a leválogatásban szereplő, nyilatkozat alapján való felezésre vonatkozó adatok az első félévi 
adóelőleg részletre vonatkoztak (a 2021. május 17-ei állapot szerint ezek állhattak teljes körűen 
rendelkezésre), azok a teljes évi kompenzációs célt szem előtt tartva, évesítettek. A támogatást két 
egyenlő részletben, a júniusi és az októberi nettó finanszírozás keretében folyósítják.   
  
A kompenzációs támogatás elszámolásakor a visszafizetendő vagy még járó összeget szintén az 
ASP Adó szakrendszerben található vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok 
alapján számítják majd ki, automatikusan. Amennyiben az adózók által a 2021. évben végződő – a 
tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó  mikro-,  
kis-  és  középvállalkozás  esetében  a  2021.  évben  kezdődő  –  adóévről benyújtott bevallások 
alapján a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerinti „tény” támogatás települési önkor-
mányzatra összesített összege   

a) meghaladja a 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerint juttatott 
támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének 
megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult,   

b) alacsonyabb, mint a 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont  szerint  
juttatott  támogatás  összege,  a  települési  önkormányzatnak  a különbözetet a központi 
költségvetés javára vissza kell fizetnie.   

  
A  visszafizetési  kötelezettséget  az  önkormányzat  2022.  október  31-éig  teljesíti  a  nettó finan-
szírozás keretében. A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A kiegészítő 
támogatást a 2022. évi november havi nettó finanszírozás keretében folyósítják.” 
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DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG) 

 
Határozati javaslat  

A PÜTB …/2021. (….) sz. határozata 
az iparűzési adó kompenzációval kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozóan 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága az 
iparűzési adó kompenzációra vonatkozó tájékoztatást elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
számára. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.07.31. 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT (KÉPVISELŐ-TESTÜLET) 

 
Határozati javaslat  

A Képviselő-testület …/2021. (...) sz. határozata 
az iparűzési adó kompenzációval kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozóan 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iparűzési adó kompenzációval kap-
csolatos tájékoztatást elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
 Határidő: 2021.07.31. 
 
 
Kismaros, 2021. június 25. 
 Neubauer Rudolf 
 polgármester 


