A KKV-nak minősülő vállalkozó idén akkor élhet hipa adóelőleg csökkentéssel, ha
21NYHIPA, vagy 22NYHIPA nyilatkozatot benyújtotta, önmagában a 21HIPA bevallásában
történő KKV jelölés csak a végleges 2021. évi iparűzési adó felezését szolgálhatja
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 51/M.§-a értelmében 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
megfizetni, ha
2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak
arról, hogy a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy
a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül,
valamint - ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a
HIPA telephelyének címét.
A „22NYHIPA” jelű nyilatkozatot a Htv. 51/N. § (14) bekezdése szerint az állami adó- és vámhatóságon
keresztül, elektronikus úton lehetett benyújtani. A nyilatkozatot tartalmazó nyomtatványt az adó és
vámhatóság megküldte az illetékes, a vállalkozó állami adó- és vámhatóságnál bejelentett telephelye,
valamint a vállalkozó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV
törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV
törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár
legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó
mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó
önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték 2 százalék. Az említett feltételek,
ha az adott vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak alkalmazható a 2022. évben
végződő adóévben is.
A csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon – a 2022. évben esedékes
előleg-részleteknél is érvényesíteni lehet. Ezért a 2022-ben esedékes adóelőlegnek (azaz a 2021-ben,
az önkormányzati rendelet szerinti adómérték alapulvételével már bevallott 2022. évi első előlegrészletnek és a 2022-ben, a 2021. adóévről szóló bevallásban szintén az önkormányzati adórendelet
szerinti mértékkel bevallandó, 2022. évi második előlegrészletnek) csak az 50 százalékát kell megfizetni
az eredeti esedékességi időpontokban.
Az így feldolgozott nyilatkozatok alapján meg nem fizetendő előlegrészlet összegével (jellemzően 1%)
az önkormányzati adóhatóság a mikro-, kis- és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége
összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkentette, így már ezek jelentek meg az adószámlákon.
Iparűzési adóban is KATA adóalanyoknak ilyen nyilatkozat beadásra nem volt szükség, ha a vállalkozó
a KATA alanya és Egerben a helyi iparűzési adóban is, így a 2022-es adóévre az adóalap tételes
összegben való (egyszerűsített) megállapítását választotta, ezért számára a tételes adó (évi 50 EFt) –
21NYHIPA és 22NYHIPA nyilatkozat hiányában is hivatalból - felezésre (évi 25 EFt) került.
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Főszabály szerint 2021. évre 2021. február 25-ig lehetett a 21NYHIPA nyilatkozatot benyújtani.
2022. év esetében – ha és amennyiben 21NYHIPA nyilatkozatot nem tett – a feltételnek megfelelő
vállalkozó 2022. február 25-ig kellett nyilatkoznia a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati
adóhatóságnak arról, hogy a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint - ha azt
az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét.
Ha a nyilatkozati lehetőséggel az adózó nem kívánt élni, úgy 2022. évi előlegeit - függetlenül a 2021.
évi bevallott HIPA végleges adó összegétől - 2%-os mértékkel fizeti.
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 53.§-sa alapján az az adózó, aki az eljárás
során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet
elő. Az igazolási kérelemről az az adóhatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt. A
mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az
elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási
cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon belül lehet
előterjeszteni. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az
elmulasztott cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak.
Így, a nyilatkozatot benyújtani mulasztó vállalkozó, a 22NYHIPA nyilatkozat benyújtással 2022. február
25 + 45 napon belül az igazolási kérelem beterjeszthető az önkormányzati adóhatóság felé. 2022.
április 11-ét követően a nyilatkozat már igazolási kérelem mellett sem nyújtható be.
Előleg „felezésre” az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a értelmében ún. „az
adóelőleg mérséklés” keretében is van lehetőség. Ennek feltétele a 21-22NYHIPA nyilatkozat hiánya.
Az adózó az adóelőleg esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az általa bevallott
adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak adatai alapján fizeti, és
számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Ennek
megfelelően az adózó 2021. évi végleges adóját 1%-kal fizeti, ám 2022. szeptember 15-ig fizetendő
adóelőlege 2%-kal került meghatározásra, úgy ennek csökkentését (1%-ra történő mérséklését) az
esedékességik kérheti.
További részletekről, honlapunkon – vagy ide kattintva - az alábbiakról is olvashatnak: Elérhető a
22NYHIPA, Előleg mérséklésről, Előlegfelezés az adószámlákon, 21HIPA bevallás
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