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Tájékoztató 
 

a „KATA”-t választó adózók helyi iparűzési adófizetési 
kötelezettségéről 

 
 
 

 

 

Az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal 

rendelkező betéti társaságok és közkereseti társaságok, valamint az ügyvédi irodák 

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

CXLVII. törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén választhatják a 

kisadózó vállalkozások tételes adóját az állami adóhatóságnál (NAV-nál) 

rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. A KATA 2013-tól alkalmazható és év 

közben is be lehet lépni a rendszerébe. 

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozásokat a helyi 

iparűzési adóban is megilleti a választás lehetősége, amely szerint az iparűzési adó 

alapjának meghatározásához a főszabály, és az ún. 80%-os szabály mellett 

választhatják azt is, hogy székhelyre és telephelyre önkormányzatonként 2,5 
millió forint adóalap után fizetnek iparűzési adót. 
Kizárólag ezen adózói minősége fennállásának időtartamával egyező időtartamra 
vonatkozóan (meg nem változtatható) dönthet úgy, hogy a KATA adózási formát 
választja. 
  

Fontos azonban, hogy ezt az adóalanyiság kezdetétől számított 45 napon belül 

be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz, amit az önkormányzati 

adóhatóságunk által rendszeresített bejelentkezési, változás-bejelentési 

nyomtatványon kell megtenni. 

Amennyiben a vállalkozás nem kezdő (folyamatosan működik), akkor az adott 
adóévre az adóév február 15-ig áll fenn a lehetőség, hogy ennek az adózási 
módnak a választását bejelentse az önkormányzati adóhatóságunkhoz.  

Amennyiben adóévben választja a kisadózó vállalkozás a tételes adózást, akkor a 
választott adóalanyiság kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról 
adóbevallást kell benyújtani önkormányzati adóhatóságunkhoz. 
 

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó vállalkozók kizárólag bevételi 
nyilvántartás vezetésére kötelezettek és helyi iparűzési adóelőleg-bejelentési,       

-bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, 

továbbá adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.  

 

Amennyiben a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely 

településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes 

adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti 

alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján 

arányosított része. 
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Ha a kisadózó vállalkozás ezt az adóalap megállapítási módot választja és a 

kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama 12 hónap, akkor az adóját 

évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és a 

kilencedik hónapjának 15. napjáig, ha 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két 

egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségben fennálló adókötelezettsége 

adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.  
 

Az helyi iparűzési adó mértéke Nagyszénás Nagyközség illetékességi területén 

2%, így az éves iparűzési adó 50 ezer Ft. 
 

 

A kisadózó vállalkozás a helyi iparűzési adóalap meghatározásánál továbbra is 

választhatja az általános és az egyszerűsített módot is, ez utóbbi esetében az adó 

alapja a bevétel 80%-a. Nem kötelező a tételes adózási forma választása. Azonban 

az általános adóalap meghatározásánál nem lehet csak külön nyilvántartással 

megoldani a helyi iparűzési adó megállapítását. Ennek a módszernek az 

alkalmazásához nem elég a bevételi nyilvántartás, hanem az adóalap 

megállapításában szerepet játszó többi elem (költségek) folyamatos nyilvántartására 

is szükség van.  

Fontos, hogy ez a változás-bejelentés a teljes katá-s időszakra szól, nem 

módosítható, és a bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható 

okiratnak minősül. 
 

A kisadózó vállalkozásnak ezen nyilatkozatát követően nem lesz 

 

• adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettsége, valamint  
 

• adóbevallás-benyújtási kötelezettsége.  

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójában bevallást kell benyújtani abban az 

esetben, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre megfizetett adóösszegnél azért 
kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési 
kötelezettség szünetelésének volt helye. Ebben az esetben a bevallás 
benyújtásának határideje az adóévet követő év január 15. napja.  
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