
 

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő: 8.00-12.00 

Kedd: 13.00-16.00 

Szerda: Szünnap 

Csütörtök: 13.00-17.30 

Péntek: 8.30-10.00 

 

 

 

 
T Á J É KO Z T A T Ó 

KATA ADÓALANYOK HIPA BEJELENTKEZÉSÉRŐL 
 

Az állami adóhatóságnál ( továbbiakban: NAV-nál) nyilvántartott 2012. évi CXLVII. tv. alapján a kisadózó 
vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozók ( továbbiakban: KATA adóalanyok) az önkormányzati 
adóhatóságnál háromféle adózási mód közül választhatnak: 
 

1.  a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. ( továbbiakban: Htv.) 39/B.§ (3) 
bekezdés szerinti – KATA ADÓZÁS 
 

2. Htv.39/A.§ (1) bekezdés b) pontja szerint adózók, akiknek/amelyeknek a nettó árbevétele 
adóévben nem haladja meg a 8 millió forintot .  IPARŰZÉSI ADÓ ALAPJA= NETTÓ ÁRBEVÉTEL 
80%-A 

 
3. Htv. 39.§ ( 1) bekezdés alapján adózók – IPARŰZÉSI ADÓ ALAP MEGHATÁROZÁSA TÉTELES 

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS ALAPJÁN TÖRTÉNIK. 
 
Htv. 39/B § ( 9) : „ A ( 3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó- az önkormányzati 
adóhatóság által rendszeresített- bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 
15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. A vállalkozó  e döntése a teljes adóévre 
vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a ( 3) bekezdésben foglaltak 
szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak 
minősül.” 
 
KATA adóalanyok a helyi iparűzési adóban, adóévre előre választhatják a fenti 1. pontban szereplő 
KATA adózást, mely a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy- ha ezt 
elmulasztja, következő adóév -  február 15-éig jelenthetik be adóirodánkhoz.  Ha az adózó a NAV-nál a 
KATA adóalanyiságot választotta, de ezt az önkormányzathoz nem jelenti be- a törvényben 
meghatározott- jogvesztő határidőig, akkor a fentiekben felsorolt adózási módok közül már csak a 2. 
illetve a 3. pontban részletezett módok szerint állapíthatja meg adóját. 
 
A KATA adóalanyok döntése teljes adóévre vonatkozik, és mindaddig érvényben van, amíg be nem 
jelenti, hogy az iparűzési adó alapját más adózási móddal kívánja meghatározni. Ezt a választását szintén, 
előre, adóév február 15-éig jelentheti be adóirodánkhoz. 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a  szüneteltetésből visszalépő  KATA adóalanyok, a szünetelés utolsó napját 
követő 45 napon belül be kell jelentkeznie a tételes adózásra. 
 
A KATA alanyiság kezdő időpontját – a bejelentkezéssel egyidejűleg- ügyfélkapun keresztül lekérdezhető,  
NAV törzsadat megküldésével ( e-papír szolgáltatáson keresztül) kell igazolni. 
 
A KATA adózásra vonatkozó be-/kijelentkezést/szüneteltetést/visszalépést/megszűnést a „ 
Bejelentkezés, változás-bejelentés” nyomtatvány V. pontjában tudják megtenni. 
 
További kérdésekre ügyfélfogadási időben a 96-560-203 telefon számon  tudunk tájékoztatást adni. 
  

 
 


