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TÁJÉKOZTATÓ KATA ADÓALANYOK RÉSZÉRE 
 

A 2013. évtől a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi 

CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) alapján a KATA hatálya alá bejelentkezett 

vállalkozásoknak a helyi iparűzési adóban több lehetősége is van:  
 

A KATA-alany az alábbi adózási módok közül választhat:  

 

1. A helyi iparűzési adóban az általános szabályok szerint adózik, így bejelentkezési, bevallási, 

adóelőleg-fizetési kötelezettsége van. Adóalapjának megállapítása a Htv. 39. § vagy 39/A. § 

alapján történik.  

 

2. A helyi iparűzési adóban a tételes adóalap szerinti adózási módot választja. Ekkor speciális 

szabályok vonatkoznak rá, és általános esetben adóbevallási, adóelőleg-bevallási, 

adóelőlegfizetési kötelezettsége nincs.  
 

Ha a KATA-alany a tételes adóalap szerinti adózási módot választja, azt be kell jelenteni az 

önkormányzati adóhatósághoz az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített 

Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatványon.  

A KATA-alany bejelentési kötelezettsége teljesítéséhez a Bejelentkezés Változás-bejelentés 

formanyomtatvány V. tömbjének 1. és 1.2. lévő négyzetbe tesz X-et, az 1.1 pontban bejelenti a 

tételes iparűzési adóalap –megállapítás választásának időpontját, valamint az 1.3. pontjában 

tünteti fel a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő időpontját.  

 

Ez a nyomtatvány végrehajtható okirat, mert e dokumentumban közli a kisadózó vállalkozó 

azt, hogy tételes adóalap-megállapítást alkalmaz, ezen dokumentum alapján lehet megállapítani 

a fizetendő adó összegét.  

 

2016. január 1-től a KATA alanya a kata-alanyisága kezdő napjától számított 45 napon 

belül, vagy az adóév február 15-ig –jogvesztő határidőkig- változás-bejelentési 

nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, hogy az adóévi iparűzési adót tételes adóalap 

szerint teljesíti (Htv. 39/B §), vagy az általános szabályok, illetve egyéb egyszerűsített 

adóalap meghatározási módszer szerint.  

A helyi iparűzési adóalap tételes megállapításának választására, illetve megszüntetése 

vonatkozó nyilatkozatot a Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány V. pontjában a fenti 

jogvesztő határidőkig teheti meg az adózó. 

 

Ha a vállalkozó év közben dönt arról, hogy kisadózók tételes adója (KATA) szerinti adózási 

módot választja, és egyben dönt arról is, hogy az iparűzési adóban a tételes iparűzési adóalap 

alapján számítja ki adóját, akkor az adóév első napjától a kisadózó vállalkozások tételes 

adójában fennálló adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő időszakról záró 

iparűzési adóbevallást kell benyújtania. 

A bevallás-benyújtás időpontját a Htv. nem tartalmazza, tehát ekkor az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény 32.§ (1) bekezdésben említett szabály érvényesül, az adóévet követő 

év május 31-éig kell a bevallást benyújtani. A bevallásban feltüntetett fizetendő adót is eddig 

kell megfizetni, illetve – ha az adóévben megfizetett adóelőleg több, mint a fizetendő adó – a 

túlfizetés ekkortól igényelhető vissza.  
 



 

A tételes helyi iparűzési adóalap szerinti adózás esetén: 

 Az adó adóévi alapja az adózó székhelye, telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 

millió Ft.  

 Ha az adókötelezettsége nem áll fenn az adóév egészében, vagy az adófizetési kötelezettsége 

szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió Ft-nak az adókötelezettség 

időtartam naptári napjai alapján arányosított része.  

 Az adó mértéke az adóalap 2 %-a.  

 A fizetendő adó megállapítása a KATA-alany bejelentése alapján történik meg.  

 

Az adót két egyenlő részletben fizeti meg:  

• ha az adókötelezettség időtartama az adóévben 12 hónap, akkor az adóév harmadik 

hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig (március 15., szeptember 15.).  

• ha az adókötelezettség 12 hónapnál rövidebb, a kiadózó vállalkozás adókötelezettség adóéven 

belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig (Példa: adókötelezettség időtartama: 

2016. május 1.- 2016. december 31., fizetési határidő: 2016. június 15., 2017. január 15.).  

 

A KATA-alanynak adóbevallás-benyújtási kötelezettsége van:  

 

Az adóévet követő év január 15-ig, ha 

• Ha az adóévre fizetendő adó azért kevesebb a ténylegesen megfizetettnél, mert KATA 

esetében adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye (pl. vállalkozói tevékenység 

szüneteltetése, táppénz, GYED, stb.),  

• az önkormányzat rendelete alapján adóalap-mentességet, adókedvezmény kívánnak 

figyelembe venni, vagy az ideiglenes tevékenység végzése után megfizetett átalányadót 

vagy a megfizetett e-útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő 

iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy a foglalkoztatás-növelés címén adóalap-

mentességet kívánnak érvényesíteni. 
 
A bevallási kötelezettség mellett bejelentési kötelezettsége is van a KATA-alanynak, ha a 

kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága bármely ok miatt megszűnik. 

Ekkor a Bejelentkezés, Változás-bejelentés formanyomtatvány V. tömbjének 2.1. pontjában 

tünteti fel a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének 

időpontját.  

Amennyiben a helyi iparűzési adóalap tételes megállapítási módját választó KATA adóalany 

vállalkozási tevékenységét szünetelteti, akkor ezt a tényt a Bejelentkezés, változás-bejelentés 

nyomtatvány IV. blokkjának 6. pontjában is be kell jelenteni. 
További felvilágosítás a (35) 505-931 és 505-917 telefonszámokon kérhető. 
 
 
  

 

         dr. Varga Andrea sk. 

                     jegyző 

 


