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T Á J É K O Z T A T Ó 

 

a 2022. évben (vagy annak egy részében) egyszerűsített, tételes HIPA 

adómegállapítást választó 

 kisadózó vállalkozások 2022. évi helyi iparűzési adó bevallásáról 

 

 
A székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó 2022. évi helyi 

iparűzési adóbevallást főszabály szerint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a 

továbbiakban: Art.) meghatározott időpontig (2023. május 31.), illetve a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott időpontig (2023. január 15.) az 

állami adóhatóság (NAV) elektronikus bevallás-kitöltő és ellenőrző rendszerén (ÁNYK) 

keresztül kell beküldeni.  

 

A bevallás benyújtására a „22HIPAK" nevű helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány 

szolgál, mely a NAV honlapjáról - https://nav.gov.hu - tölthető le.  

 

A 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást 

2022. december 31-én is alkalmazó, működő vállalkozó (tételes HIPA adó-megállapítást választó 

KATA alany) a 2022. évben kezdődő adóévről - a határidő/esedékesség kitolásával - 2023. május 31-

ig nyújthat be adóbevallást! 

 

Ezen adózónak - az új hatályba lépett módosítások alapján - a teljes 2022. adóévéről 2023. május 

31-ig van lehetősége bevallást benyújtani, feltéve, ha az önkormányzat által biztosított adóalap-

kedvezményt kíván utólag érvényesíteni. 

 

A Htv. 2023. január 1-jétől hatályos szabályozása szerint a kiadózó tételes adója hatálya alá 

tartozó vállalkozó (KATA) alanya által választható egyszerűsített tételes HIPA megállapítás  

lehetősége megszünt. Az új kisvállalkozói tételes adóalap megállapítási módszerről részletesen a 

későbbiekben fogunk tájékoztatást nyújtani. 

 

Ugyanakkor a korábbi szabályozás vonatkozik arra az adóalanyra, aki a Htv. 2022. 

augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást a 

KATA törvény megváltozása miatt csak 2022. augusztus 31-ig alkalmazhatta vagyis 2022. 

szeptember 1-jétől már nem minősült a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti tételes adózást 

alkalmazó vállalkozónak. Ezen adózóknak a 2022. évben kisadózó vállalkozásként eltöltött 

időszakáról 2023. január 15-ig (hétvége miatt 2023. január 16-ig) kell adóbevallást 

benyújtania, ha a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (6) bekezdésében foglaltakkal 

élni kíván. A 2022. évben, - a nem kisadózó vállalkozásként eltöltött időszak tekintetében 

- az általános szabályok szerinti bevallás-benyújtási kötelezettség terheli, mely 2023. 

május 31-ig esedékes, hiszen 2022. szeptember 1-től már rá nem vonatkoznak az elmúlt 

évben hatályos Htv. 39/B. § szerinti speciális előírások. 



  

Különös (30 napos határidejű) bevallási szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha a 

vállalkozás tevékenységét szüneteltette. A szünetelés időtartama alatt nincs helyi 

iparűzési adókötelezettség, az adófizetés és a túlfizetés visszaigénylési jogosultság ilyen 

minőségében is egyidejűleg megszűnik. 

 

A 22HIPAK nyomtatványon egy adott időszakra csak egy adóalap megállapítási 

módszer választható, így amennyiben az adózó év közben KATA alanyiságot keletkeztet 

vagy szüntet meg, és emiatt adóalap megállapítási módszert vált, akkor a két külön 

időszakra két külön nyomtatványt kell benyújtani. 

A KATA adóalanyisággal összefüggő helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatos bármely kérdésével, 

problémájával szíveskedjen az ügyintézőkhöz fordulni. Polgármesteri Hivatal 205. iroda, telefon: 

49/548-021;49/548-044/;49/548-239 e-mail: ado@tujvaros.hu 

Tiszaújváros, 2023. január                                Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal  

          Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,  

                  Adó és Végrehajtási csoport 

 
 


