
T Á J É K O Z T A T Ó 
KATA adóalanyok HIPA bejelentéséről 

 

 

Tisztelt Vállalkozó! 

Az állami adóhatóságnál (továbbiakban NAV-nál) nyilvántartott 2012. évi CXLVII. törvény alapján a 

kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozók (továbbiakban KATA adóalanyok) az 

önkormányzati adóhatóságnál  

háromféle iparűzési adózási mód közül választhatnak:  

 

1. Htv. 39/B.§ (3) bekezdés alapján - KATA tételes  adózás, fix összegű   

Iparűzési adóalap: 2,5 MFt – függetlenül az Ön tényleges árbevételétől 

Iparűzési adó:  25.000Ft / év 

 

2. Htv. 39/A.§ (1) bekezdés b) pontja alapján adózók - nettó árbevétel 80%-a 

(Hipa adóbevallás nyomtatvány + „I” betétlap) 

Iparűzési adóalap: nettó árbevétel 80 %-a  

 

3. Htv. 39.§ (1) bekezdés alapján adózók - tételes költségelszámolás  

(Hipa adóbevallás nyomtatvány + „A” betétlap)  

Iparűzési adóalap: nettó árbevétel-tételes költségelszámolás   

 

Bejelentési kötelezettség teljesítése 

A vállalkozó a KATA hatálya alá tartozás (KATA-alanyiság) kezdő napjától számított 45 napon belül 

vagy -ha ezt elmulasztja, következő adóév február 15-éig – jogvesztő határidőkig – változás-

bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, ha az adóévi iparűzési adót tételes adóalap 

szerint teljesíti. (Htv. 39/B. § (3).)  ( lásd. 1. pont )  

A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az „Bejelentkezés/Változás-bejelentés” nyomtatvány (V. 

pont) szolgál, mely az E-önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu vagy 

https://eonkormanyzat.gov.hu)  érhető el.  A KATA alanyiság kezdő időpontját – a bejelentkezéssel 

egyidejűleg a – ügyfélkapun lekérdezhető, NAV törzsadat megküldésével kell igazolni.  

A vállalkozásnak ez a döntése a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényben van, amíg 

változás-bejelentési nyomtatványon a vállalkozás bejelenti, hogy az adó alapját már nem a fix 

összegű, tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani. E bejelentés határideje is az adóév 

február 15-e.  

A KATA tételes fix összegű adózást választó vállalkozásoknak nem kell éves iparűzési adóbevallást 

benyújtania. Kivétel, ha évközben a vállalkozási tevékenységét szüneteltette.ill. adó csökkentést 

kíván igénybe venni valamilyen jogcímen.   

 

 

https://eonkormanyzat.gov.hu/


 

 

 

 

 

Ha a vállalkozó a NAV-nál a KATA adóalanyiságot választotta, de a KATA adóalanyiságát az 

önkormányzathoz nem jelentette be a jogvesztő határidőig  ( KATA-alanyiság kezdő napjától 

számított 45 napon belül)   így  az előbbiekben felsorolt adózási módok közül már csak a 2. illetve 3. 

pontban részletezett módok szerint számolhatja el adóját.  

Az a vállalkozó, aki 2022. évtől KATA tételes fix összegű adóalap megállapítással szeretne  adózni, 

az alábbi teendői vannak: 

- adóév február 15-éig–Bejelentkezés/Változás-bejelentés nyomtatvány V. pontnál az iparűzési 

adó KATA tételes adóalap szerint választja (Htv. 39/B. § (3).), mely az E-önkormányzati 

Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu vagy https://eonkormanyzat.gov.hu) indítható.  A KATA 

alanyiság kezdő időpontját – a bejelentkezéssel egyidejűleg a – ügyfélkapun lekérdezhető, NAV 

törzsadat megküldésével kell igazolni.  

- 2021. évről szóló helyi iparűzési adóbevallást záró bevallásként kell benyújtania. 

 
Fontos határidők: 

HATÁRIDŐ Az adókötelezettség jogcíme 
  

Jogszabályi hivatkozás 

Február 15. KATA adóalany adóztatási forma 
változtatásának bejelentése ( iparűzési adó) 

Htv. 39/B. § (9) bek. 

Március 16. Az I. félévi helyi iparűzési adóelőleg fizetés , 
magánszemélyek kommunális adó fizetés  

Art. 3. sz. Melléklet 
II. A) 1.a) pont és 
4. pont 

Szeptember 15. A II. félévi iparűzési adóelőleg fizetés 
magánszemélyek kommunális adó fizetés  

Art. 3. sz. Melléklet 
II. A) 1.a) pont és 
4. pont 

 
 
Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta és bejelentési/bevallási kötelezettségét időben teljesíti.  
 

 

Tisztelettel: 

Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

 

Dátum:  2022. január 31.  
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