
TÁJÉKOZTATÓ a 2022. évről benyújtandó iparűzési adóbevallásról állandó jellegű 

iparűzési tevékenység esetén (22HIPAK) 

 

A 22HIPAK jelű helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványban az előző évi bevalláshoz képest 

több jelentős változás is történt, mely mind a nyomtatvány struktúráját, mind pedig a működését 

is érinti. 

 

A nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján érhető el (www.nav.gov.hu) 

 

2022. adóévtől kezdődően a 22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett 

önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt nyomtatványon vallják be az iparűzési adót. 

 

22HIPAK nevű bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési 

adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük szerinti települési, megyei 

önkormányzat az iparűzési adót bevezette. 

 

A 2022. évre vonatkozó nyomtatvány kötegelt változatban érhető el, így adózónként és 

adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön M lap 

beadásával. 

A bevallások szétbontását a NAV informatikai rendszere végzi, így minden önkormányzat a 

főlapokat és a rá vonatkozó M lapokat kapja meg. 

 

Az önellenőrzéseket ezentúl nem a nyomtatvány főlapján, hanem az adott önkormányzat „M” 

lapján lehet jelölni, ugyanígy az ismételt önellenőrzéseket is. 

 

„A Htv. 42/I. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó 

adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett 

nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési 

(változásbejelentési) nyomtatványokat.” A nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős 

miniszter honlapján lehet megtalálni. 

 

Az adózó a 2021. január 1-től állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási 

kötelezettségét – ideértve bármely korábbi évre vonatkozó bevallását is – kizárólag az állami 

adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) 

program használatával teljesítheti. 

A bevallást – a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást 

alkalmazó kata-alany kivételével – általános esetben az adóév utolsó napját követő ötödik 

hónap utolsó napjáig, így a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak május 31-éig kell 

benyújtani. 

 

„Htv. 42/D. § (1) Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve 

az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló 

bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag 

az állami adóhatósághoz elektronikus úton az állami adóhatóság által rendszeresített 

elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló 

bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések egyértelmű alkalmazásával teljesítheti. 

http://www.nav.gov.hu/


(4) Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról 

szóló bevallását az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is 

teljesítheti.” 

 

A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell 

az adatbejelentést, adóbevallást, bejelentést megtennie, magánszemélynek ez lehetőség. 

 

Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 

adókötelezettség, így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye 

található. 

 

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál 

történik és az adófizetést is az önkormányzat iparűzési adó számlájára kell változatlanul 

megtenni. 

 

A helyi iparűzési adóbevallás elkészítése előtt kérjük, hogy szíveskedjenek elolvasni a 

bevallás készítői az iparűzési adóbevalláshoz a NAV által elkészített kitöltési útmutatót, 

ugyanis ezzel sok hiba megelőzhető lesz.  

Az Elektronikus Önkormányzati Portálon a korábbi évekről benyújtott, feldolgozott bevallások 

megtekinthetők, a részletes adószámla kivonat lekérdezhető, amelyekből a bevallási előleg 

adatok ellenőrizhetők. 

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az adózó a hibásan benyújtott bevallás miatt 

mulasztási bírsággal sújtható az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Art.) 220. § (1) – (2) bekezdései szerint. Az Art. 7. § 22. pontja szerint hibásnak az a bevallás 

tekinthető, amelynél számítási hiba vagy más hasonló elírás miatt kijavításnak van helye. 

 

Kérjük az adózókat, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel tárhelyeiket, mert az értesítések, 

végzések, határozatok az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodók esetében ide 

érkeznek és amennyiben az adókötelezettség teljesítése elmarad, úgy a későbbiekben szankciók 

is terhelhetik. 

 

A bevallások beküldése után az ügyfélkapun, cégkapun a tárhelyen megjelenő elfogadó 

nyugtákat, letöltési, feladási igazolásokat szíveskedjenek a bevallás mellett elmenteni a későbbi 

egyeztetések miatt. A letöltési igazolás bizonyítja azt, hogy a címzett a feladott nyomtatványt 

letöltötte. 

 

Ajka, 2022. február 14. 

Ajka Város Önkormányzati Adóhatósága 

 

 


