2022. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ
KATA ADÓALANYOK RÉSZÉRE
Az állami adóhatóságnál (NAV-nál) nyilvántartott 2012. évi CXLVII. törvény 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. törvény (továbbiakban: Htv.)
39/B. § (3) bekezdés szerinti  KATA ADÓZÁS
Iparűzési adóalap: 2.5 MFt - független az árbevételtől!
Iparűzési adó: 25.000 Ft/év*
2020. január 1-jét követően az önkormányzatunknál egész évben működő, tételes
adózást választó KATA adózók részére megszűnt a Htv. 39/B. § (6) b) pont szerinti
mentesség igénybevételének lehetősége, így bevallás benyújtására sem kötelezettek.
(Mentesség érvényesíthető: pl. szünetelés és adókedvezmény esetén.)
2. Htv. 39/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint adózók, akiknek/amelyeknek a nettó
árbevétele adóévben nem haladta meg a 8 millió forintot (12 hónapnál rövidebb
adóév esetén, - napi arányosítással - időarányosan számítva) 
Iparűzési adóalap: nettó árbevétel 80%-a
3. Htv. 39. § (1) bekezdés alapján adózók 
Iparűzési adóalap: nettó árbevétel - tételes költségelszámolás
A többször módosított 33/2014. (VI.30.) Veszprém MJV önkormányzati rendelet 5. §-a
alapján:
„Mentes az /iparűzési/ adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39/C. § (2)
bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 450 000 forintot. „
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, melyet 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 3. pontban
részletezettek 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.
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A KATA alanyiság kezdő időpontját – a bejelentkezéssel egyidejűleg – ügyfélkapun
keresztül lekérdezhető, NAV törzsadat megküldésével kell igazolni.
A KATA adózásra vonatkozó be-/kijelentkezést/megszűnést a „Bejelentkezés, változásbejelentés” nyomtatvány V. pontjában lehet megtenni. Az űrlap az E-önkormányzat
portálon, „Ügyindítás” menüpontban, az általános nyomtatványok között érhető el.
A vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén minden esetben változásbejelentést kell benyújtani az alábbiak alapján:
 a nyomtatványon a szüneteltetés kezdetével (űrlap IV. 6. pontjában) egyidejűleg
fel kell tüntetni a KATA adóalanyiság megszűnésének napját (V. 2.1. pontban).
(Nyilvántartásainkban ekkor tudjuk eltörölni a KATA adó időarányos részét.)
 a szüneteltetésből visszalépő (szünetelés vége: IV. 6. pont) KATA adóalanyok 45
napon belül jelentkezhetnek vissza a KATA adózás alá (V. 1. pontban). Ha az adózó
ezt elmulasztja, a KATA adózást már csak következő adóév február 15-éig jelenthetik
be adóirodánkhoz.
A Htv. 39/B. § (3) bekezdés alapján a KATA adózást választók iparűzési
adóalapja: 2.500.000 Ft/év, iparűzési adója a 639/2020 (XII.22.)
Kormányrendelet szerint 25.000 Ft/év*, melyet a Htv. 39/B. § (4) bekezdés
alapján kell megfizetni a VMJV Önkormányzat számlájára:
11748007-15430001-03540000 VMJV ÖNK. IPARŰZÉSI ADÓ
Htv 39/B. § (4) Ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó
vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben
a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és
kilencedik hónapjának 15. napjáig,
b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében
fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig
fizeti meg.

*A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján a
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2022. évben az
iparűzési adó mértéke 1 %.
A KATA adóalanyoknak ennek érvényesítése miatt nem kell nyilatkozatot
benyújtani, esetükben az önkormányzati adóhatóság hivatalból mérsékli az adó
összegét. Veszprémben 2%-ról (50.000 Ft-ról), 1%-ra (25.000 Ft-ra.).
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSHOZ
A Htv. 39/B. § (6) bekezdés alapján: „A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó

vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha
a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó
vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség - egy vagy több alkalommal - szünetelt,
b) az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 40/A. § alapján
az adó csökkentésére jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja.”

A fentiek alapján nem kell iparűzési adóbevallást benyújtani azon KATA adózást
választó vállalkozóknak, akik egész évben végezték tevékenységüket, így fix összegű
(25.000 Ft/év)* iparűzési adót kell fizetniük.
Azon KATA adóalanyok, akik adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre,
adócsökkentésre (pl. átalányadó, útdíj figyelembevételével) jogosultak, vagy
adófizetési kötelezettségük szünetel, bevallási kötelezettségüket adóévet követő
év január 15-éig kell megtenniük. A mentesség igénybevételéhez többszöri
szünetelés esetén is csak egy iparűzési adóbevallást kell benyújtani.
Szüneteltetés esetén év közben záró bevallásokat kell benyújtani, mellyel az adózót - adóév
közben - mentesíteni nem tudjuk.
Htv 39/B. § (3) „A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban e §
alkalmazásában: kisadózó vállalkozás) (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a
39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti
önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha 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.”

A KATA bevallásban a Htv. 39/B. § (3) bekezdés alapján, az e törvény szerinti
iparűzési adóalapot kell szerepeltetni (nem a tényleges árbevételt!).
2019. január 1-től a vállalkozók (társas és egyéni) kizárólag elektronikus úton
nyújthatják be adóbevallásukat, melyről részletesen www.veszprem.hu honlapunkon az
„Önkormányzati adók” menüpontban tájékozódhatnak.
Veszprém, 2022. január 03.
Köszönjük együttműködésüket!

VMJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda

*A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján a
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2022. évben az
iparűzési adó mértéke 1 %.
A KATA adóalanyoknak ennek érvényesítése miatt nem kell nyilatkozatot
benyújtani, esetükben az önkormányzati adóhatóság hivatalból mérsékli az adó
összegét. Veszprémben 2%-ról (50.000 Ft-ról), 1%-ra (25.000 Ft-ra.).

