KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A KKVHIPA JELŰ ADATSZOLGÁLTATÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

ADATSZOLGÁLTATÁS AZ EGYEDI TÁMOGATÁSNAK AZ EURÓPAI UNIÓS
VERSENYJOGI ÉRTELEMBEN VETT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS
ELJÁRÁSRÓL ÉS A REGIONÁLIS TÁMOGATÁSI TÉRKÉPRŐL SZÓLÓ 37/2011. (III. 22.)
KORM. RENDELET 6. MELLÉKLETE SZERINTI ADATAIRÓL
(ÁNYK)
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

I.
1. MIRE SZOLGÁL A KKVHIPA?

Az egyedi támogatásokhoz1 kapcsolódó feltételek teljesülésekor az önkormányzati
adóhatóságnak adatot kell szolgáltatnia a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére (NAV).
A KKVHIPA jelű nyomtatvány az egyedi támogatás vonatkozó jogszabály2 szerinti
adatszolgáltatására szolgál.3

2. KIRE VONATKOZIK?
A KKVHIPA jelű adatszolgatást az önkormányzati adóhatóságoknak kell benyújtaniuk a NAV
részére, ha:
•

az átmeneti támogatásként nyújtott egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a
100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, vagy

•

a vállalkozó elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy halászati és
akvakultúra-ágazatban is folytat tevékenységet és a tevékenységre eső átmeneti
támogatás támogatástartalma meghaladja a 10 000 eurónak megfelelő forintösszeget.4

3. HOGYAN LEHET BENYÚJTANI?
A nyomtatványt elektronikusan kell a NAV-hoz eljuttatni.
A bevallások és adatlapok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás
szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
➢ „Elektronikus űrlapok
tájékoztatóban, valamint

benyújtásának

módja,

képviselet

bejelentése”

című

➢ „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben” című
információs füzetben talál.

4. HOL TALÁLHATÓ?
A KKVHIPA adatszolgáltatási nyomtatvány a NAV honlapján érhető el az Általános
Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK).
Htv. 51/N. § (11) bekezdésében részletezett egyedi támogatások
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete
3
Htv. 51/N. § (11) bekezdés
4
Htv. 51/N. § (10)-(11) bekezdés
1
2

3

A bevallás ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a
➢ www.nav.gov.hu →
Nyomtatványkereső

Nyomtatványok

→

Nyomtatványok

ÁNYK-hoz

→

útvonalon található meg.

5. MI A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE?
A támogatástartalmat az önkormányzati adóhatóság a vállalkozónak a 2021. évben végződő, a Htv. 51/L. § (3) bekezdése a) pont szerinti esetben a 2021. évben kezdődő, a Htv. 51/L. § (3)
bekezdése b) pont szerinti esetben a 2022. évben kezdődő - adóévről szóló adóbevallás
benyújtását követő hónap utolsó napjáig, a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti adóalapmegállapítást választó vállalkozó esetén 2022. február 28-ig visszaigazolja.5
Az adatszolgáltatást a visszaigazolást követő második hónap utolsó napjáig küldi meg az
önkormányzat a NAV-nak.

6. HOGYAN MÓDOSÍTHATÓ AZ ADATSZOLGÁLTATÁS?
Ha a KKVHIPA-01-es lapján szereplő, adózó(k)ra vonatkozó adatokat a NAV által már
elfogadott és feldolgozott adatszolgáltatásban nem megfelelően tüntették fel, vagy azokban
változás történt, a helyes adatokkal új adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adott adózó(k)ra
vonatkozó utoljára beadott adatok tekinthetők aktuálisnak.

7. MELY JOGSZABÁLYOKAT KELL FIGYELEMBE VENNI?
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•

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),

•

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),

•

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.),

•

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
(37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet).

Htv. 51/N. § (7) bekezdés
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II.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

A 2021. és 2022. évben végződő adóévben a kkv-knak nyújtott hipakedvezmény6 az Európai
Unió működéséről szóló Szerződés szerinti7 állami támogatásnak minősül. E támogatás
átmeneti támogatásként nyújtható8.
Az átmeneti támogatás támogatástartalma az adóalap, valamint az önkormányzati rendeletben
megállapított adómérték és az 1 százalékos adómérték különbözetének szorzatával egyező
összeg.9
Annak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozónak, amely a tevékenységét
a) 2021-ben kezdte meg,
aa) a Htv. 51/L. § (1) bekezdést a 2021. évben kezdődő adóévben,
ab) a Htv. 51/L. § (2) bekezdést a 2022. évben kezdődő adóévben,
b) 2022-ben kezdte meg, a Htv. 51/L. § (2) bekezdést a 2022. évben kezdődő adóévében
kell alkalmaznia.10
A támogatástartalmat a vállalkozónak a székhelye11 és a telephelye12 szerinti önkormányzati
adóhatóság a 2021. évben végződő – a Htv. 51/L. § (3) bekezdése a) pontja szerinti esetben a
2021. évben kezdődő, a Htv. 51/L. (3) bekezdése b) pont szerinti esetben a 2022. évben kezdődő
- adóévről szóló adóbevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig, a Htv. 39/B. § (3)
bekezdése szerinti adóalap-megállapítást választó vállalkozó esetén 2022. február 28-ig
visszaigazolja.13
Ha a vállalkozó az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és
akvakultúra-ágazatban is folytat tevékenységet, az egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás
arányát annak alapján kell megállapítani, hogy az adott ágazatban folytatott tevékenységből
származó árbevétel milyen arányt képviselt a vállalkozó 2021. évi árbevételén belül.
Az önkormányzati adóhatóság a visszaigazolásra meghatározott határnapot követő
második hónap utolsó napjáig megküldi a NAV-nak a jelen nyomtatvány szerinti adatokat14,
ha:
•

az átmeneti támogatásként nyújtott egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a
100 000 eurónak megfelelő forintösszeget,

A Htv. 51/L. § (1)-(2) bekezdései szerinti intézkedések
Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint
8
Az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai
bizottsági közlemény 3.1. szakasza szerint
9
Htv. 51/N. § (3)-(4) bekezdés
10
Htv. 51/L. § (3) bekezdés
11
Htv. 52. § 41. pont
12
Htv. 52. § 31. pont
13
Htv. 51/N. § (7) bekezdés
14
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete
6
7
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•

a vállalkozó elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy halászati és
akvakultúra-ágazatban is folytat tevékenységet és a tevékenységre eső átmeneti
támogatás támogatástartalma meghaladja a 10 000 eurónak megfelelő forintösszeget.15

A NAV az önkormányzati adóhatóság visszaigazolására meghatározott határnapot követő
harmadik hónap utolsó napjáig továbbítja az adatokat16 az állami támogatások európai uniós
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezetnek, közzétételre.17

KKVHIPA-FŐLAP
A nyilatkozat első oldalán találhatók az azonosításra vonatkozó sorok.
Az adatszolgáltatást benyújtó önkormányzat nevének és adószámának kitöltése kötelező.

KKVHIPA-01-ES LAP
A KKVHIPA-01-es lapból legalább egyet kötelező kitölteni, ahol szerepeltetni kell a
támogatással érintett adózó(k) adatait.
1. sor: A kedvezményezett nevét, székhelyét továbbá közösségi adószámát és adószámát
(adóazonosító jelét) szükséges feltüntetni.
2. sor: A kedvezményezett típusát kell szerepeltetni a vonatkozó csoportmentességi rendelet I.
melléklete szerint (kkv). Az érintett csoportmentességi rendeletek a következők:
1. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet,
2. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,
3. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és
akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet.
3. sor: Az önkormányzat fekvése szerinti megyét szükséges kiválasztani a lenyíló listából,
főváros esetén Budapestet.
4. sor: A kedvezményezett azon tevékenységének szakágazati besorolását (TEÁOR-kód,
ennek hiányában ÖVTJ-kód) kell kiválasztani a lenyíló listából, amely keretében a
támogatást felhasználja. Ha nem azonosítható ilyen tevékenység, akkor a
kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolását szükséges a 4. sorban

Htv. 51/N. § (10)-(11) bekezdés
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete
17
Htv. 51/N. § (12) bekezdés
15
16

6
feltüntetni. A TEÁOR-kód és az ÖVTJ-kód mezők közül kizárólag csak az egyik tölthető
ki.
5. sor: A bruttó támogatási egyenértéket (támogatástartalmat) kell szerepeltetni euróban és
forintban egyaránt.
Támogatástartalomként
a 22HIPAK esetén az M-KÖT lap E) blokkjában
•

12. Az iparűzési adó önkormányzati adórendelet szerint számított értéke és a

•

13. Csökkentett adóösszeg a KKV számára

sorok különbözetének összegét,
a 21HIPA esetén a
•

16.1. Iparűzési adó önkormányzati adórendeleti mérték szerint és a

•

16.2. Csökkentett adóösszeg a kkv számára

sorok különbözetének összegét,
20HIPA esetén a
• kkv-s naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózó által a 16. sorban megadott
összeg és az adóalap önkormányzati adórendeleti adómérték szerinti szorzatának
különbözetét
kell feltüntetni ebben a sorban.
Ha például az önkormányzati adórendeleti adómérték (21HIPA bevallás 16.1. sora vagy a
22HIPAK bevallás M-KÖT lap E) blokk 12. sora) 2 százalék, a 2021. évi adóalap 1 000
egység, akkor az önkormányzati adómértékkel (2 százalék) számított adó 20 egység, a
csökkentett adóösszeg a kkv számára (21HIPA bevallás 16.2 sora vagy a 22HIPAK bevallás
M-KÖT lap E) blokk 13. sora) az 1 százalékos mértékkel számolva 10 egység, a
támogatástartalom pedig 1 000*(2 százalék-1 százalék)=10 egység.
20HIPA bevallás esetén, ha a 16. sorban feltüntetett, kkv-kedvezmény figyelembevételével
számított adó összege 10 egység, a 2020. évi adóalap 800 egység, az önkormányzat
adómértékkel (1,5 százalék) számított adó 12 egység, akkor a támogatástartalom összege =
2 egység.
A forintról euróra átszámításkor a bevallási időszak utolsó napján érvényes EKB18árfolyamot kell alkalmazni.
6. sor: A támogatás formájának megjelölése minden esetben adókedvezmény.
18

Az átszámításkor az EKB-árfolyamot szükséges figyelembe venni a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésére figyelemmel,
mivel a Bizottság közzétételi rendszere ezt alkalmazza.
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7. sor: A támogatás odaítélésének napja rovatban a bevallás esedékességének napját kell
szerepeltetni.
8. sor: 6.-Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján egy tagállam gazdaságában
bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás.
9. sor: A program a támogatást nyújtó megnevezésére rendszeresített sorba automatikusan
betölti a főlapon az önkormányzat neve mezőben szereplő szöveget.
10. sor: SA.60910.
A 6., 8., 9. és 10. sorokban szereplő adatokat a program automatikusan kitölti.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

