
Tájékoztató kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA)  

  

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) érdemes tudni, hogy ennek az 

adózási mód választásának – függetlenül az állami adóhatóságnál történt 

választástól - az önkormányzati adóhatóság felé is van bejelentési kötelezettsége.   

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalnál választani a KATA-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban 

az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami 

adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be 

kell jelenteni – az előírt nyomtatványon - az önkormányzati adóhatóságnak!   

A NAV ugyan megküldi jogszabály alapján az adatokat a településre bejelentkezett 

adózóról, viszont mivel ez az adónem választható helyi iparűzési adóban (tehát aki a 

NAV felé KATÁS, nem kötelező helyi iparűzési adóban is ezt választania), így szükség 

van az adózó bejelentésére.  

Fontos azonban, hogy ezt az igényét év közben kezdő esetén az adóalanyiság 

kezdetétől számított 45 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati 

adóhatósághoz, vagy ha ezt elmulasztotta, esetleg nem kívánt eddig élni vele, akkor 

következő év február 15-ig kell bejelentenie, hogy arra az évre Katásként tudjuk 

nyilvántartani.  

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B.§ (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 vészhelyzetre tekintettel az iparűzési adóban nincs lehetőség a mentesülésre a Kata 

alól, ez kizárólag a Korm. rendeletben meghatározottak szerint él.   

Az Elektronikus Önkormányzati Portál az önkormányzati ASP-rendszerben az 

elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a 

Portálról tudja az bejelentési kötelezettségének megtételét indítani: https://ohp-

20.asp.lgov.hu/nyitolap.   

Az ÜGYINDÍTÁS menüben ágazat: „ADÓÜGYEK” és ügytípus „ÁLTALÁNOS 

ADÓNYOMTATVÁNYOK” között „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” 

néven található űrlap V. pontjában jelölhető és nyújtható be.   

Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési bejelentkezési nyomtatvány kizárólag elektronikus 

úton nyújtható be az önkormányzati adóhatósághoz.  



Tehát a kisadózó vállalkozások tételes adóját, adóalap-megállapítás választását 

a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési 

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.   

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóév, azaz 

február 15-ig jelentheti be azt is, hogyha az adóalapját már nem a KATA adó szerint 

kívánja megállapítani a HIPA-ban. A bejelentkezési, bejelentési nyomtatvány 

végrehajtható okiratnak minősül.   

A kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adója az adóévre 2.500.000 Ft adóalap után 

Zamárdiban 2%-os adóval számított 50.000 Ft. Azonban 2021 évben az adó mértéke 

1%, így 2021. évre 25.000 Ft az éves adó, amit két egyenlő részletben kell március 

15-ig és szeptember 15-ig megfizetni.  

Azon, helyi iparűzési adóban is Katát választó adózók, akiknek tárgyévben a NAV felé 

nem kellett megfizetni az adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a 

kisadózó  

• táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, 

örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő 

ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekek 

otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül,  

• katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,  

• fogvatartott,  

• egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette,  

• a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként keresőképtelen,  

• az ügyvédi iroda tagjaként folytatott ügyvédi tevékenységét az ügyvédi 

tevékenységről szóló törvény rendelkezései szerint szüneteltette  

tárgyévet követő év január 15-ig helyi iparűzési adóbevallást kell benyújtaniuk az 

adóelőny érvényesítése (Kata kivetés törlése) érekében. A bevallást a NAV által 

rendszeresített nyomtatványon ÁNYK programon keresztül lehet beküldeni. A 

bevalláson a BEVALLÁS JELLEGE Éves/Kisadózó vállalkozásként benyújtott kell 

legyen. A VII/1 nettó árbevétel nulla, valamint a VII/6 pontba az időarányosított 

adóalapot kell beírni. (Év közben aktív Katás napok / 365 * 2.500.000Ft.)  

Kötelező elektronikus kapcsolattartás miatt nem küldünk csekket. Amennyiben adója 

befizetéséhez szüksége van rá, bármelyik elérhetőségünkön kérhet.  

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az E-önkormányzat Portálon ügyfélkapus 

felhasználónevével, jelszavával belépve aktuális adóegyenlegét bármikor lekérheti, 

továbbá lehetősége van adóját az ASP elektronikus befizetési szolgáltatásán 

keresztül (bankkártyával internetes vásárláshoz hasonlóan) is kiegyenlíteni.   


