Tájékoztató a mikro‐, kis‐ és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2022. évi adóelőleg
csökkentésről /KATA adózókon kívül nyilatkozat alapján vehető igénybe/ és az 1 %‐os adómérték
alkalmazásáról

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK AZ IPARŰZÉSI ADÓBAN:
A JOGOSULT KKV‐K ADÓELŐLEG‐CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE ÉS AZ 1 %‐ ADÓMÉRTÉK
ALKALMAZÁSA:
A 2022. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti 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 helyi iparűzési adó mértéke 1
százalék, szemben az önkormányzati rendeletben meghatározott 2 százalékos mértékkel . (Htv.
51/M §). A mikro‐, kis‐ és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2022. évben az adott
előleg‐fizetési időpontban esedékes ‐ a Htv. szerint bevallott és a 2022. évben az önkormányzati
adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó ‐ adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi
időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
ADÓELŐLEG‐CSÖKKENTÉS (felezés) LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI: Azoknak a vállalkozóknak, akik nem
tettek nyilatkozatot 2021. évben, vagy a nyilatkozattétel óta új székhelyet, telephelyet létesítettek (a
2022. március 15‐i előlegfizetés miatt), nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2022. február 25‐ig a
székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg
felezés lehetőségével. Az említett nyilatkozat (22NYHIPA) kizárólag az állami adó‐ és vámhatóságon
keresztül, elektronikus úton, az állami adó‐ és vámhatóság által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg‐részlet összegével az
önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg‐kötelezettsége összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti. Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó nem nyilatkozott 2021.
évben, és nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2022. február 25‐i időpontig sem, úgy nem élhet
a csökkentett összegű (1%‐os mértékű) előlegfizetés lehetőségével, azaz ő – előleg mérséklés
hiányában (Art. 69. §) ‐ csak a 2022. évi HIPA bevallás benyújtást követően (2023. május 31.)
igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.
A KATA ADÓALANYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: A kisadózó vállalkozások tételes adójának
hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára ‐ akik ezt a kedvező adózást választották az
önkormányzati adóhatóságnál is ‐ nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság
lefelezi a fizetendő adóösszeget.
HOGYAN TUDJA A VÁLLALKOZÓ IGÉNYBE VENNI A 2022. ÉVI ADÓELŐLEG FELEZÉS LEHETŐSÉGÉT?
Az adófelezés lehetősége akkor alkalmazható, ha 1. a vállalkozó 2021. adóévben 21 NYHIPA
nyilatkozatot nyújtott be, vagy 2. 2022. február 25‐ig 22 NYHIPA nyomtatványon nyilatkozik a
székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, továbbá ha azt az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – az
állami adó – és vámhatóságon keresztül bejelenti a telephelyének címét.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó‐ és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó‐ és
vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
MI A TEENDŐJE A KATA hatálya alá tartozó VÁLLALKOZÓNAK, aki az önkormányzati adóhatóságnál
is az egyszerűsített adó megállapítást – tételes adó – választotta? Nincs teendője, nem kell
nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság automatikusan felezi majd a fizetendő
adóösszeget.
HA A JOGOSULT VÁLLALKOZÓ NEM NYILATKOZIK, CSÖKKENHET‐E AZ ADÓJA ÉS HOGYAN?
A nyilatkozat csak az 50 %‐os adóelőleg‐fizetésnek a feltétele, az 1 %‐os adómérték alkalmazásnak
nem. Tehát a vállalkozó, ha nem tett sem 2021. évben 21NYHIPA nyilatkozatot, sem február 25‐ig
22NYHIPA nyilatkozatot, a teljes összegű előleget köteles megfizetni. Jogosult azonban a 2022. évben
végződő adóévre az 1% adómérték alkalmazására. Így tehát az arra jogosult vállalkozó a 2022. évről
szóló ‐ 2023. május 31. 7napig benyújtandó –adó bevallásában érvényesítheti a kedvezményt.
TUDNIVALÓK a 2021. évi HIPA bevallás KITÖLTÉSÉHEZ: Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi
iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi adóévről benyújtott
adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – kizárólag az állami adóhatóságon
keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával
teljesítheti. Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó)
azonban – választása szerint – továbbra is teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes
önkormányzati adóhatósághoz, akár papíralapon is. A 2021. adóévről szóló bevallásban a 2022.
szeptemberi és a 2023. márciusi adóelőleget is az eredeti szabályok szerint kell bevallani, mivel az
előleg csökkentésére kizárólag a nyilatkozat alapján van mód! Az így bevallott előleg összegét az
önkormányzati adóhatóság a nyilatkozat alapján felére csökkenti.
A 2021 évi HIPA bevalláson mindenképpen „X”‐jék a kkv‐t, ha annak minősülnek!
TÁJÉKOZTATÁS adóegyenleg lekérdezés lehetőségéről! Felhívom figyelmét, hogy aktuális
adóegyenlege elektronikusan is lekérdezhető az E‐Önkormányzat (ohp‐20.asp.lgov.hu/nyitolap)
portálon, az „adóegyenleg lekérdezése” menüpontban. (A link elérhető honlapunkon
(www.ketegyhaza.hu, Elektronikus ügyintézés menüpont alatt is.) Az adóegyenleg lekérdezéssel
kapcsolatos kérdésekben további tájékoztatót is ezen menüpontban talál!) A már kiküldött
ADÓSZÁMLAKIVONATOK még nem a felezett előleget mutatják, kivéve a KATA alanyoknál, ezért
utalás előtt kérem ellenőrizzék egyenlegüket. Amennyiben az adóegyenleg lekérdezése közben a
rendszerazonosítási hibát jelez, a személyes/azonosító adatok egyeztetése szükséges, amelynek
érdekében a Kétegyháza Nagykörségi Önkormányzat adóosztályához fordulhatnak!
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