A KKV-k 2022. évi iparűzési adóelőleg kedvezményeinek érvényesítése már megjelent az egyéni
adószámlákon
/az iparűzési adószámla értesítők a jövő hét elején érkeznek az adózók tárhelyeire/
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A NAV honlapján tavaly elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.)
Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozás 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatott helyi
iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezmény érvényesítéséről. A 21NYHIPA nyilatkozatot a működő adózók
2021. február 25-ig, míg a 2021. február 25. után alakuló kkv-k 2021. december 31-ig nyújthatták be. A
nyilatkozatot kizárólag elektronikusan volt benyújtható a NAV-hoz. A Htv. 51/M. §-a szerint a vállalkozónak 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 a 2021. április 1-jén hatályos, a
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve,
hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre.
A 2021. évben tett KKV nyilatkozatok a 2022. évben is érvényesek, és az adózóknak csak abban esetben kell az
előlegfelezés érdekében a 2022 év vonatkozásában újabb nyilatkozatot tenniük, ha a nyilatkozattételt követően
nyitottak székhelyet/telephelyet valamely településen.
Azon KATA adóalanynak, akik az önkormányzatnál is a KATA adózást választott, nem kell Nyilatkozatot tennie,
hiszen ő a tételes adóból a KKV kedvezményt automatikusan megkapta, így 2022. évre 1%-kal fizetheti iparűzési
adóját.
Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely
szerinti önkormányzati adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége
van arra, hogy a 2022. évi előlegre /22NYHIPA nyomtatvány/ vonatkozóan tegye azt meg. A nyilatkozatot 2022.
február 25-ig kell megtenni és – azonosmód a 2021. évi helyzettel – az állami adó- és vámhatóságon keresztül lehet
benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert
telephelye szerinti önkormányzat számára.
A már benyújtott nyilatkozatok alapján a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az egri önkormányzati
adóhatóság a mikro-, kis és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkentette.
Helyi adó ügyeket az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül lehet on-line intézni. Az E-Portálon adóügyek
lehet indítani, adószámla egyenleg lehet lekérdezni, bevallási információkat lehet megtekinteni és a helyi adókat
is be lehet fizetni. Az adózó vagy meghatalmazottja az E-Portálról tudja bejelentkezését indítani: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap. Az on-line ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli
azonosítás. Az E-Portál a nap 24 órájában elérhető, itt belépve megtörténhet az adófizetési kötelezettségek napi
szintű lekérdezése és a helyi adófizetés is.
Ha információt szeretne, hívhatja központi telefonszámunkat +36 (36) 523-700 és munkaidőben kollégáink
készséggel állnak az Ön rendelkezésére! Általános információkról lehetőség van elektronikus levélben is érdeklődni
/e-mail cím: ado@ph.eger.hu/.
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