
TÁJÉKOZTATÓ Nyilatkozat benyújtásáról 

 

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) módosítása értelmében 

(51/L.§) 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 több, mint 1 százalék. E rendelkezés – ha az ott 

meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben is fennállnak – 

alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is. 

 

A nyilatkozat benyújtásával a Htv. alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) 2022. 

február 25-ig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-

kedvezményük érvényesítéséről. 

 

Az adózók az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 1. melléklet 

29..1 pontjában előírt – Htv. szerinti telephelyükkel kapcsolatos – bejelentést a NAV által 2020. 

január 1-én közzétett, az adózóra irányadó adat- és változásbejelentő lapok, online bejelentések 

„Telephely bejelentése” rovatában a „telephely Htv. szerinti telephelynek minősül” 

nyilatkozat jelölésével teheti meg. (22T201 nyomtatvány) 

Akik 2020. január 1. előtt jelentették be a telephelyet a NAV-hoz – amikor még nem lehetett 

a Htv. szerinti telephelyként ezt bejelenteni -,vagy ha ezen dátum után tettek telephely 

bejelentést, de nem jelölték, hogy az a Htv. szerint telephelynek is minősül, vagy akik 

korábban nem jelentették be a telephelyüket, azoknak változásbejelentésként a (vállalkozásuk 

formájától függő) nyomtatványon, be kell jelenteniük a telephelyüket, jelölve, hogy az a 

helyi adó szerinti telephelyük is egyben, mivel az Art. szerinti bejelentési lehetőséget a Htv. 

51/M. § felülírja, így ez kötelezettség lett, ha a kedvezményt igénybe kívánja venni az adózó. 

 

A helyi iparűzési adóelőleg érvényesítésére irányuló nyilatkozat kitöltésével és beküldésével 

kijelenti, hogy megfelel az alábbi feltételeknek: 

-a Htv. 51/M. § b) pont ba) pontja szerint 2021. évben mikro-, kis- és középvállalkozásnak 

minősült, vagy 2022. évben várhatóan mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül; 

-a Htv. 51/M. § b) pont bb) pontja alapján nincs olyan, a Htv. szerinti telephelye, melyet 

legkésőbb e nyilatkozat benyújtásáig nem jelentett be a NAV-hoz; 

-jogosult az átmeneti támogatás igénybevételére az 51/O. § (1) és (2) bekezdése alapján; 

-jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/O. §-a szerinti 

támogatástartalmának megfelelő összeget. 

 

A 22NYHIPA nyomtatvány a NAV honlapján érhető el (www.nav.gov.hu). 

 

A csökkentett adómérték hatását a 2022. évben esedékes előlegrészleteknél is érvényesíteni 

lehet (2022. március 15-re és 2022. szeptember 15-re bevallott adóelőlegek). 

 

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


Az adóelőleg mérséklés a 2021. évben megtett nyilatkozatok alapján a 2022. március 15-

re és a 2022. szeptember 15-re bevallott adóelőlegekre vonatkozóan automatikusan 

megtörténik, nem kell újra benyújtani 2022. évben is. 

 

Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az 

adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (elmulasztotta, vagy 

időközben létesített székhelyet, telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre 

vonatkozóan tegye azt meg a 22NYHIPA nyomtatványon. 

 

Az önkormányzatnál KATA adózást választóknak külön nyilatkozatban nem kell kérni a 

KKV minőség miatt a tételes adó felezését, ez automatikusan megtörténik! Ezen 

vállalkozóknak a helyi adótörvény alapján nem adóelőleget, hanem adót kell fizetniük - a Htv. 

alapján 2022. évben - 1%-os mértékkel számolva. 

 

Ajka, 2022. február 14. 

 

Ajka Város Önkormányzati Adóhatósága 


