
Tájékoztató a kisadózó vállalkozók tételes adóját (KATA) választó adóalanyok részére 

Csak az lehet és választhat az iparűzési adóban KATA adózást az önkormányzati adóhatóságnál, aki az 

állami adóhatóságnál is ebben a formában adózik. 

A kisadózó vállalkozók tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozások az iparűzési adó alapjának 

megállapításakor három módszer közül választhatnak: 

1.Általános (hagyományos) módszer (Helyi adókról szóló törvény 39. §) 

Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az alvállalkozói 

teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben 

elszámolt közvetlen költségével.  

Választása adóévre szól: az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig (május 31-ig) kell 

megtenni az önkormányzati adóhatóságnál az éves bevallás nyomtatványon. 

Évenkénti adóbevallási kötelezettség van május 31-ig és előlegfizetési kötelezettség március 15-éig, illetve 

szeptember 15-éig. 

 

2.Az adó alapjának egyszerűsített meghatározása ( Helyi adókról szóló törvény 39/A. §) 

Az adó alapja a nettó árbevétel 80 %-a (amennyiben a nettó árbevétel az adóévben – 12 hónapnál rövidebb 

adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan – nem haladja meg a 8 millió forintot). 

Választása adóévre szól: az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig (május 31-ig) kell 

megtenni az önkormányzati adóhatóságnál az éves bevallás nyomtatványon. 

Évenkénti adóbevallási kötelezettség van május 31-ig és előlegfizetési kötelezettség március 15-éig, illetve 

szeptember 15-éig. 

 

3. 2,5 millió forint adóalap alapján (Helyi adókról szóló törvény 39/B. §) 

Az adó alapja a székhely és a telephely szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. 

A helyi iparűzési adó mértéke Ajka Városban 2%. 

Választása teljes adóévre szól: Csak az adóévre előre történő nyilatkozattétellel történhet. A kata-alannyá 

válástól számított 45 napon belül vagy február 15-ig dönthet az adóalany ezen adózási mód választásáról az 

önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó változásbejelentésben.  A KATA-alanyiság kezdő időpontját – 

a bejelentkezéssel egyidejűleg – a NAV által igazolt dokumentummal kell alátámasztani! Nem kell minden 

adóévben megújítani a nyilatkozatot. A határidő elmulasztása jogvesztő. A vállalkozó e döntése utoljára 

abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a tételes adóalap szerinti 

módszerrel kívánja megállapítani. Ha az adóalany helyi iparűzési kötelezettsége 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. 

Évenkénti adóbevallási kötelezettség nincs. Fix adóalap után kell az adót megfizetni két egyenlő részletben. 

Ha a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben 

-12 hónap, akkor adóját két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig és szeptember 15-éig,  

-12 hónapnál rövidebb, akkor a kisadózó vállalkozás e minőségben fennálló kötelezettsége adóéven 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Az alábbi esetekben adóbevallási kötelezettség terheli az iparűzési adóban tételes adózási módot 

választó adóalanyokat: 

 

1.A kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet 

követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél 

azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy 

több alkalommal – a 2012. évi CXLVII. törvény (Kata) törvény 8. § (9) bekezdésének a)-c), valamint e) 

pontja alapján szünetelt. (pl.: táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyed-ben, gyes-ben, gyet-ben, stb. 

részesül). Ebben az esetben az adóalany a tevékenységvégzésében időszakosan akadályoztatva van, de a 

helyi iparűzési adóalanyisága folyamatosan fennáll. A bevallásban a 2,5 millió forint iparűzési adóalapot 

csökkenteni kell a kata-fizetési kötelezettség szünetelésével érintett időszakra eső adóalaprésszel. Mivel 

adóalanyisága folyamatosan fennáll, utólag számolhat el a fent említett szünetelésekkel és a március 15-i és 

szeptember 15-i esedékességgel fizetendő adót a tárgyévben meg kell fizetnie.  

 

2.Ha a kata-alany kata-fizetési kötelezettsége a Kata tv. 8. §-a (9) bekezdésének d) pontja alapján, azaz 

azért szünetel(t) mert az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, akkor az Adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 52. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében soron kívüli 

(záró) bevallás benyújtására köteles a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé, mert 

helyi iparűzési adóalanyisága megszűnt. A soron kívüli (záró) bevallás benyújtásának határideje ebben 

az esetben az Art. 52. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az egyéni vállalkozói tevékenység 

szüneteltetése kezdő időpontjától számított 30 nap. A bevallásban a 2,5 millió forint iparűzési adóalap – 

az adóév első napjától az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése megkezdésének napjáig tartó 

időszak napjai alapján számított – időarányos része utáni adót köteles bevallani. 

Amennyiben a vállalkozó folytatja a tevékenységét – a szüneteltetést megszünteti - és továbbra is a tételes 

adózási módot kívánja alkalmazni az iparűzési adóalap megállapításához, akkor a tevékenység 

újrakezdésétől számított 45 napon belül változás-bejelentési kötelezettsége áll fenn az önkormányzati 

adóhatóság felé. A Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány V. 1.1 pontját kell kitölteni. 

 

Míg az iparűzési adóbevallás a NAV-on keresztül nyújtható be (ÁNYK nyomtatványkitöltő program 

segítségével), addig az iparűzési bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus 

úton nyújtható be az E-Önkormányzat Portálon keresztül az önkormányzati adóhatósághoz. 

 

Amennyiben az adóalany az iparűzési adóalap megállapításakor a tételes adóalap szerinti módszert 

választja, a megelőző időszakról záró adóbevallást kell tennie (ha nem a kezdéskor választja a tételes 

adózást az iparűzési adóban)! 

 

A kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adója az adóévre 50.000 Ft /2022. évre – amennyiben a KKV 

szabályainak megfelel – 25.000 Ft/, amit két egyenlő részletben (12.500-12.500 Ft) kell március 15-ig és 

szeptember 15-ig megfizetni  

Ajka Város Önkormányzata  

12001008-01713627-01800008 számú Iparűzési adó számlájára. 

 

A tételes adóalap szerinti módszert választó iparűzési adóalanyoknak nem kell benyújtani a 22NYHIPA 

nyomtatványt, esetükben a 2022. évre önkormányzati rendeletben megállapított adómérték alapján 

megállapított tételes adó automatikusan felezésre kerül! 

 

Ajka, 2022. február 14. 

 Önkormányzati Adóhatóság 

 Ajka 


