
Tájékoztató 

KATA adózási módot választó adózók számára 

 

Bevallás benyújtásának lehetséges okairól 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdése szerinti 

KATA adózási módot érintő iparűzési adókötelezettségével kapcsolatosan az alábbiakra hívom 

fel szíves figyelmét. 

A Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya 

alá tartozó vállalkozó bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja 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 Htv. 39/B. § (6) bekezdése alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya 

alá tartozó vállalkozó 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 

Htv. 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja. 

 

Az idézett jogszabályhely alapján a KATA adózási módot választó adózó éves adója 50 000 Ft. 

Azonban, ha az adózó a tevékenységét egész évben vagy az év egy részében egyszer vagy 

többször szüneteltette, akkor a tevékenység végzésének napjaival arányosan fizet(het)i meg az 

adóját, amennyiben erről bevallást nyújt be.  

 

A 2020. évről az adóévet követően 2021. január 15. napjáig benyújtott éves adóbevallásban 

számolhat el, azaz az így utólag benyújtott bevallással van módunk a szüneteltetés időszakát 

érintően mentesíteni az adófizetési kötelezettség alól. Szintén 2021. január 15. napjáig 

benyújtott éves adóbevallásban lehet érvényesíteni az önkormányzati rendeleti 

kedvezményt. 

 

Bevallás benyújtásának módjáról 

 

FONTOS VÁLTOZÁS! 

 

A Htv. 42/D. § (1) bekezdése alapján 2021. január 1. napjától az adózó a helyi iparűzési adóról 

szóló adóbevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) elektronikus 

úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami 

adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó 

rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti. A (2) bekezdés alapján az állami 

adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást az 



adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti 

önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja. 

 

Az idézett jogszabályhelyek értelmében 2021. január 1. napjától a szünetelés és az 

adókedvezmény érvényesítése okán készített bevallását csak a NAV-on keresztül 

elektronikusan lehet az önkormányzathoz benyújtani. 

 

2021. évi adó összegéről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról 

 

FONTOS VÁLTOZÁS! 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § alapján az iparűzési 

adóban KATA adózási módot választó adózó 2021. évre vonatkozó helyi iparűzési adó mértéke 

a korábbi 2% helyett 1% lesz, azaz a korábbi 50 000 Ft helyett 25 000 Ft éves adót kell 

megfizetnie két részletben 2021. március 15-ig és 2021. szeptember 15-ig. 

 

Ezen kedvezmény érvényesítése automatikusan hivatalból történik, az érintetteknek nem 

kell külön nyilatkozatot, bejelentést, bevallást tenni. 

 

Számlaszámról 

 

A helyi iparűzési adót továbbra is Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11745004-

15408930-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlája javára kell megfizetni. 

 

 

Szolnok, 2021. január 11. 

 

       Adóügyi Osztály 

 

 


