
2022-es adóévre vonatkozó Iparűzési adóbevallás 
 
 

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

(21HIPA) képest több jelentős változás is történt, mely mind a nyomtatvány struktúráját, 

mind pedig a működését is érinti.  

 

A HIPA nyomtatványon (a 21HIPA nyomtatvánnyal bezárólag) az adózóknak az adóévben 

minden érintett önkormányzatra külön nyomtatványt kell benyújtani, míg a 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. 

  

Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. pontja szerinti 

vállalkozó. Adóalanynak tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevükben és 

kockázatukra haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző egyes - vállalkozási tevékenységet 

végző - magánszemélyek, jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő 

jogi személyeket is, az egyéni cégek, az egyéb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy 

végelszámolás alatt lévő egyéni cégeket, egyéb szervezeteket. Vállalkozónak számít, azaz 

adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt 

vagyon is. 

  

Az adózó a 2021. évtől helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve 

bármely korábbi évre vonatkozó bevallását is – az állami adóhatóságon 

keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program 

használatával teljesítheti. 

  

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 Nemzeti Adóhatóság informatikai rendszere végzi, így minden 

önkormányzat a főlapokat és a rá vonatkozó M lapokat kapja meg. 

  

A Htv. 42/D § (2) bekezdése alapján az állami adóhatóság ellenőrzi és a számszaki hibát, 

ellentmondást nem tartalmazó, szétbontott nyomtatványokat megküldi a bevallással érintett 

önkormányzatok részére. 

   

Az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet [Eüsztv. 1. § 23. pont] – ide értve az egyéni 

vállalkozót is – bevallás-benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben meghatározott módon – 

elektronikus úton – köteles teljesíteni. 

  

A bevallás-benyújtás módjától függetlenül a Htv. 9. §-a értelmében helyi adóügyben, így 

iparűzési adóügyben is az az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon, amelynek 

önkormányzata a helyi iparűzési adót bevezette, így iparűzési adóügyben hatósági eljárásra, 

adózói tájékoztatásra csak az önkormányzati adóhatóság jogosult és kötelezett. 

  



A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget az adót megállapító önkormányzat iparűzési 

adó beszedési számlájára kell megfizetni. 

  

Halásztelek Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 

10400195-49575251-49551044 

  

   

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak 

Városunk fejlődéséhez! 

 


