
Tájékoztatás a helyi iparűzési adót érintő 
2022. január 1. napjától hatályos változásokról 

 
Az adóalanyok 2021. január 1-jétől kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek 
benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. 
Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás 
kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási 
kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által 
rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló 
bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti. 
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany a Pénzügyminisztérium 
honlapján közzétett iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja. 
 
Az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján 
(https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b) 
közzétételre került a 2022. évben kezdődő adóévi helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallás 
nyomtatvány. Ezzel egyidejűleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) honlapján 
(https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/nyomtatvanytervezetek/Tajekoztato_a_22HIPAK2021
1216.html) közreadta a 22HIPAK helyi iparűzési adó nyomtatványt. 
A 22HIPAK jelű bevallás nyomtatványképén az előző évi bevalláshoz (21HIPA) képest több jelentős 
változás is történt, amely mind a nyomtatvány struktúráját, mind pedig a működését is érinti. A HIPA 
nyomtatványon (a 21HIPA nyomtatvánnyal bezárólag) az adózóknak az adóévben minden érintett 
önkormányzatra külön nyomtatványt kell benyújtani, míg a 2022. adóévtől kezdődően a 22HIPAK 
nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt 
nyomtatványon vallják be az iparűzési adót. 
 
A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi 
iparűzési adót Tolmács Község Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési alszámla 
11741031-15452654-03540000 javára kell megfizetni. 
 
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a kormányrendeletben 
meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) számára a helyi iparűzési adó 
mértéke a 2021. adóévben legfeljebb 1 százalék, továbbá e vállalkozóknak az egyébként bevallott 
adóelőleg felét kellett 2021-ben megfizetni. 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. január 1. napjától 
hatályos rendelkezései alapján az 51/L. § - 51/O. §-aiban foglaltak szerint, a Kormány a 2022. 
évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartja a helyi iparűzési adó mértékének egy 
százalékban történő megállapítását. Erre tekintettel a 2022. évre is fennmarad a KKV 
adóalanyok részére a helyi iparűzési adóelőlegek 50 százalékkal történő csökkentése és a helyi 
iparűzési adó egy százalékkal történő megállapítása. 
 
Az adózónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. 
évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 
százalékát kell megfizetnie, ha 

• 2021. február 25-ig már nyújtott be a feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatot, új 
nyilatkozat megtétele nem szükséges. 

• Amennyiben 2021. évben nem tett ilyen nyilatkozatot, vagy 2021. évben létesített 
telephelyet az adott településen, 2022. február 25-ig kell nyilatkoznia. 
 

A nyilatkozat 2022. február 25-ig, kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus 
úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. Az 
állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő adózó 



székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati 
adóhatóság számára. 
A nyilatkozat várhatóan a 22NYHIPA nevű nyomtatványon tehető meg. 
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság az 
adózó vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül 
csökkenti. 
 
A tételes helyi iparűzési adó fizetését választó KATA-s adóalanyoknak, nem kell nyilatkozniuk, 
részükre automatikusan érvényesítésre kerül a csökkentés. 
 
Tolmács, 2022. január 14. 
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