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Adószámmal nem rendelkező mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata HIPA adóelőleg 

kedvezmény érvényesítéséről  

 

A) Azonosító adatok 

 

 

Adózó neve:  _________________________________________________ 

 

Adóazonosító jel:                  

 

 

Nyilatkozatok 

 

B) NYILATKOZAT A 2022. ÉVBEN FIZETENDŐ CSÖKKENTETT ÖSSZEGŰ 

IPARŰZÉSI ADÓELŐLEGRŐL 

 

A vállalkozó az alábbi feltételeknek megfelel: 

 

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. §-a szerint a 2021. évben végződő 

adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült vagy 

 

- a 2022. évben végződő adóévben várhatóan mikro-, kis- és középvállalkozásnak fog 

minősülni és 

 

- nincs olyan Htv. szerinti telephelye, melyet nem jelentett be az állami adó- és 

vámhatósághoz. 

 

Az Art. 1. melléklet 29.1 pontja szerinti Htv. szerinti telephelyével kapcsolatos nyilatkozatát 

az Önre vonatkozó adat- és változás-bejelentő lapon vagy ONYA bejelentés benyújtásával 

teheti meg. 

 

C) NYILATKOZAT A 2022-BEN VÉGZŐDŐ ADÓÉVBEN IGÉNYBE VEHETŐ 

CSÖKKENTETT IPARŰZÉSI ADÓMÉRTÉK MIATTI ÁLLAMI 

TÁMOGATÁS ÁTMENETI TÁMOGATÁSKÉNT VALÓ 

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

 

A vállalkozó az alábbi feltételeknek megfelel:  

 

- a csökkentett iparűzési adómérték miatti állami támogatást átmeneti támogatásként 

kívánja igénybe venni és arra jogosult is és 

 

- 2019. december 31-én nem minősült olyan, az európai uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)–(4b) 

bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, amely az Atr. 6. § (4a) c) pontja 

szerinti eljárás hatálya alatt áll, vagy amelynél az Atr. 6. § (4a) d) pontja szerinti 

körülmény áll fenn, és 

 

- nincs olyan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelye, melyet nem 

jelentett be az állami adó- és vámhatósághoz. 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-37-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2011-37-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2011-37-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2011-37-20-22
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Az Art. 1. melléklet 29.1 pontja szerinti Htv. szerinti telephelyével kapcsolatos nyilatkozatát 

az Önre vonatkozó adat- és változás-bejelentő lapon vagy ONYA bejelentés benyújtásával 

teheti meg. 

 

D) Helyi iparűzési adófizetési kötelezettségem az alábbi önkormányzati 

adóhatóságok irányába áll fenn. 

 

A nyilatkozatom az alábbi önkormányzati adóhatóságok részére kérem továbbítani: 

 

1. Önkormányzat megnevezése:_______________________________ 

2. Önkormányzat megnevezése:_______________________________ 

3. Önkormányzat megnevezése:_______________________________ 

4. Önkormányzat megnevezése:_______________________________ 

5. Önkormányzat megnevezése:_______________________________ 

6. Önkormányzat megnevezése:_______________________________ 

7. Önkormányzat megnevezése:_______________________________ 

8. Önkormányzat megnevezése:_______________________________ 

9. Önkormányzat megnevezése:_______________________________ 

10. Önkormányzat megnevezése:_______________________________ 

adóhatóságok 

     

 

               helység                                                                  az adózó, vagy képviselője neve 

 

 

                                                                              az adózó, vagy képviselője aláírása 

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazást    

csatolta.                                                                             

 

Jelölje X-szel, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz  

bejelentett, a nyomtatvány aláírására jogosult állandó          

meghatalmazott.                                                                     
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Adószámmal nem rendelkező mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata(i) HIPA adóelőleg 

kedvezmény érvényesítéséről  

 

Ez a nyomtatvány két nyilatkozatot tartalmaz! 

 

A B) blokkban szerinti nyilatkozat a 2022-ben fizetendő iparűzési adóelőleg mérséklésére 

vonatkozik.  

 

A C) blokkban arról nyilatkozhat a vállalkozó, hogy a legfeljebb 1%-ra mérsékelt iparűzési 

adómérték miatti állami támogatást (adóelőny) átmeneti támogatás jogcímen kívánja igénybe 

venni. 

 

A nyilatkozatot, nyilatkozatokat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 51/N. § (14) 

bekezdése szerint az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- 

és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon lehet benyújtani. A 

nyilatkozatot, nyilatkozatokat tartalmazó nyomtatványt az adó és vámhatóság megküldi az 

illetékes, a vállalkozó állami adó- és vámhatóságnál bejelentett telephelye, valamint a 

vállalkozó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára. 

 

Az A) blokk az adózó azonosító adatait tartalmazza. 

 

A B) blokkban lévő nyilatkozat 

 

A B) blokkban lévő nyilatkozatban a vállalkozó azt rögzíti, hogy jogosult a 2022. évben az 

egyébként fennálló, azaz az önkormányzati adómértékkel számított iparűzési adóelőleg felének 

elengedésére.  

 

Ezt a nyilatkozatot tehát annak a vállalkozónak kell kitölteni a Htv. 51/M. § (1) bekezdés b) 

alpontja alapján 2022. február 25-ig, aki/amely  

 

- 2021. december 31-ig nem adott 21NYHIPA nyilatkozatot a csökkentett összegű 

iparűzési adóelőlegről vagy 

 

- 2021. december 31-ig adott ugyan 21NYHIPA nyilatkozatot, de a nyilatkozat-tétel óta 

új telephelyet létesített vagy székhelyét megváltoztatta és 

 

- a 2021. évben végződő évben a Htv. 51/L. § (1) bekezdés szerinti mikro-, kis-, és 

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

középvállalkozásnak fog minősülni és 

 

- a 2022. évben az egyébként járó (az önkormányzati rendeleti adómértékkel számított) 

adóelőleg helyett annak felét kívánja megfizetni. 

 

Nem kell kitölteni a 22NYHIPA nyomtatványt annak a vállalkozónak, aki/amely sem a B) 

blokk szerint, sem a C) blokk szerint nem kíván nyilatkozatot adni! 
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Nem kell kitölteni a B) blokkot annak a vállalkozónak, a Htv. 51/M. § (1) bekezdés a) 

alpontja alapján, aki/amely 

- 2021. december 31-ig adott 21NYHIPA nyilatkozatot a csökkentett összegű iparűzési 

adóelőlegről és 

- a nyilatkozat-tétel óta új telephelyet nem létesített vagy székhelyét nem változtatta meg. 

 

Nem kell továbbá kitölteni a B) blokkot annak a KATA alanynak számító vállalkozónak sem, 

amelyik az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározását választotta Htv. 39/B. § (3) 

bekezdés alapján. Ez a vállalkozói csoport ugyanis nem adóelőleget, hanem adót fizet. 

Számukra az önkormányzati adóhatóság – miképp 2021-ben – automatikusan felére csökkenti 

az adó összegét. 

 

A C) blokkban lévő nyilatkozat 

 

A Htv. 51/N. § (2) bekezdése a vállalkozó döntésére bízza, hogy a 2022. évben végződő 

adóévben a csökkentett iparűzési adómérték miatti adóelőny támogatástartalmának megfelelő 

összeget: 

 

- csekély összegű (de minimis) támogatásnak kívánja tekinteni a rá vonatkozó 

értékhatárok figyelembe vételével1 vagy 

- átmeneti támogatásnak2 tekinti.  

 

Nem kell kitölteni a C) blokkot, ha a vállalkozó a csökkentett iparűzési adómérték miatti állami 

támogatást csekély összegű (de minimis) támogatásnak tekintve kívánja összeegyeztetni az 

uniós állami támogatási szabályokkal. 

 

A C) blokk szerinti nyilatkozatot tehát annak a vállalkozónak kell 2022. február 25-ig vagy 

– a tevékenységét 2022. január 1 és 2022. június 30 között kezdő vállalkozó esetén – a 

tevékenység megkezdését követő 15 napon belül, de legkésőbb 2022. június 30-ig kitölteni 

[Htv. 51/N. § (6)], aki/amely a csökkentett iparűzési adómérték miatti állami támogatást 

átmeneti támogatásként kívánja összeegyeztetni az uniós állami támogatási szabályokkal és arra 

jogosult is. 

 

A C) blokkban a vállalkozónak arról kell nyilatkozatot tennie, hogy a 2022. évben végződő 

adóévben a legfeljebb 1%-ra csökkentett adómérték miatti állami támogatást átmeneti 

támogatásként kívánja összeegyeztetni az uniós állami támogatási szabályokkal. 

 

 

 

 

                                                 
1 az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásként, vagy az 1408/2013/EU 

bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásként vagy a 717/2014/EU bizottsági rendelet 

szerinti halászati csekély összegű támogatásként 

 

2 Átmeneti támogatás: „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi 

COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú 

európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatás 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:20138G20001407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:20138G20001408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:20138G20001408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:20148G20000717
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D) blokkban lévő adatok, azaz nyilatkozattal érintett önkormányzat(ok) megnevezése 

 

Kérjük jelölje meg azon önkormányzatokat, akik adóhatósága részére továbbítani kéri hipa 

adóelőleg-kedvezmény nyilatkozatát, ennek hiányában a NAV a nyilatkozatot nem tudja 

továbbítani. 

 

 


