DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL
2510 Dorog, Bécsi út 79-81., Tel: 06-33-431-299
www.dorog.hu

EGYSZERŰSÍTETT HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS
A HTV. 39/B.§ (3) BEKEZDÉS SZERINT ADÓZÓ
KATA ADÓALANYOK RÉSZÉRE
B E N Y Ú J TA N D Ó: 2020. január 15-ig
(Évközben megszűnő/szüneteltető KATA adóalanyoknak a változás/megszűnés hónapját
követő 15 napon belül!)
2019. adóévről Dorog Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott
állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
I.

Bevallott időszak .............. év ..........................hó ........ naptól ............... év .............................hó ...... napig

II.

Mentességre vonatkozó nyilatkozat: (Bejölése minden esetben kötelező!)
 Dorog Önkormányzat által biztosított mentességre való jogosultság fennáll
 Dorog Önkormányzat által biztosított mentességre való jogosultság nem áll fenn
 Dorog Önkormányzat által biztosított mentességre való jogosultság megszűnése
Mentesség megszűnésének időpontja:

_ _ _ _ év _ _ hó _ _nap

Dorog kívül más önkormányzat illetékességi területén nyitott telephely/székhely címe:
..............................................................................................................................................................
 Az adóalanyt megillető adóelőny, de minis (csekély összegű) támogatásnak minősül. Amennyiben e
tényt a négyzetben jelöli, akkor azzal elismeri, hogy a mentesség igénybevételére jogosult, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)39/C.§ (5) alapján, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban a mentesség
igénybevételére jogosult.
III. Bevallás jellege: (A megfelelő négyzetbe tett X-szel jelölje.)
 1. Éves bevallás
 2. Évközben kezdő adózó bevallása
 3. Önellenőrzés
 4. Záró bevallás
IV. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelő négyzetbe tett X-szel jelölje.)


1. Tevékenység megszűnése saját elhatározásból



2. Vállalkozási tevékenység szüneteltetése



3. KATA adóalanyiság megszűnése, a tevékenység megszűntetése nélkül
(A 3. pont megjelölése esetén a VI. pont kitöltése kötelező!)



4. Székhely áthelyezés



5. Telephely megszüntetés



6. Egyéb .............................................................................................................

Dátum:…………………………..

……………………………………..
PH
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aláírás
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V. ADÓALANY
1. Adózó neve (cégneve):

.....................................................................................................................................

2. Székhelye: .............................................................................................................................................................
3. Telephelye: .............................................................................................................................................................
4. Levelezési címe: ...................................................................................................................................................
5. Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

Adóazonosító jele: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Ügyintéző neve: ....................................................................

Telefonszáma: ................................................

VI. ADÓ KISZÁMÍTÁSA
(A vállalkozási szintű adóalap meghatározásánál nem a tényleges árbevételt kell szerepeltetni.)
Megnevezés

Az adatokat forintban kell
megadni

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap
2. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség
3. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap növekmény
4. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti adóalap /vállalkozási szintű/
(1-2+3)
5. Az önkormányzat illetékességi területére jutó adóalap /települési szintű/
6. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C. § szerint).
(Ha a vállalkozási szintű adóalap kisebb 2,5 millió Ft-nál, akkor 5=6)
7. Adóköteles adóalap önkormányzati döntés alapján.
(Ha a vállalkozási szintű adóalap nagyobb 2,5 millió Ft-nál, akkor 5=7)
8. Adóalapra jutó iparűzési adó (7. sor x 2 %)
(max. 50.000,- Ft/év)
9. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és
az önkormányzatnál levonható adóátalány összege
[Htv. 40/A. § (1) bek. a) pontja]
10. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja]
11. Iparűzési adófizetési kötelezettség
[8 -(9+10)]
12. 2018. évre előírt adóelőleg
13. Még fizetendő adó összege (11-12)
14. Adótúlfizetés összege (12-13)

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek .
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Figyelem!
Adóalap mentességi-határ:
Dorog Város Önkormányzata a 33/2009. (XII.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról 3.§-a értelmében:
„Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39/C.§ (2) bekezdése szerint számított
vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.”
A Htv. 39/C. §. (5) bekezdése értelmében a Htv. 39/C. §. (1)-(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény
csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szabályaival összhangban nyújtható.
VII. KÉRELEM / NYILATKOZAT A FENNÁLLÓ KÖZTARTOZÁSRÓL
Más adóhatóságnál (NAV, önkormányzati adóhatóság) jelenleg fennálló köztartozásom:
van 

nincs 

Rendelkezés az adótúlfizetés összegéről:




Az adótúlfizetés teljes összegét visszakérem.
Az adótúlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségemre kívánom felhasználni.
Az adótúlfizetés összegét a fennálló tartozásom átvezetését követően, kérem visszatéríteni.

Az adótúlfizetés részleges/teljes kiutalására csak nemleges köztartozás esetén van lehetőség!
A visszajáró összeget az alábbi bankszámlára kérem utalni:
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:…………………………..

……………………………………..
aláírás

PH
A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy

−

Neve: .....................................................................................................................................................................................

−

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

−

Adótanácsadói oklevelének száma, kelte vagy adószakértői engedélyének száma, kelte:

Adóazonosító jele: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

...............................................................................................................................................................................................

A bevallást ellenjegyzem:

Dátum:…………………………..

……………………………………..
adótanácsadó, adószakértő aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ
A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerint a kisadózó
vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók (KATA alanyai) adóévre választhatják a helyi
iparűzési adóban a (1. pont szerinti) KATA-ra vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert.
(Amennyiben az adózó a NAV-nál a KATA adóalanyiságot választotta, de a KATA adóalanyiságát az
önkormányzathoz nem jelenti be a törvényben meghatározott időben, akkor az alábbiakban felsorolt adózási
módok közül már csak a 2. illetve 3. pontban részletezett módok szerint számolhatja el adóját.)
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 adózási mód közül választhatnak:
1. Htv. 39/B.§ (3) bekezdés alapján - KATA tételes adózás
(A Dorog Város Önkormányzat területén iparűzési tevékenységet folytató KATA tételes adózást
választó adóalanyok részére „Egyszerűsített hipa nyomtatvány”-t rendszeresítettünk.)
2. Htv. 39/A.§ (1) bekezdés b) pontja alapján adózók - nettó árbevétel 80%-a
3. Htv. 39.§ (1) bekezdés alapján adózók - tételes költségelszámolás
A 2020. évtől a KATA alanya a KATA hatálya alá tartozás (KATA-alanyiság) kezdő napjától számított 45
napon belül vagy az 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).)
Amennyiben az adózó nem a fix összegű módszer szerint kíván a következő adóévben adózni, úgy ezen
szándékát adóév február 15-éig változás-bejelentési nyomtatványon jelenti be az adóhatósághoz.
Nem kell éves iparűzési adóbevallást benyújtani azon KATA tételes adózást választó vállalkozásoknak, akiknek
fix összegű (50.000 Ft/év) iparűzési adót kell fizetnie (pl. Dorogon kívül más önkormányzat illetékességi
területén is létesít telephelyet), és az adót semmilyen jogcímen nem tudja csökkenteni.
A Htv. 39/B.§ (6) bekezdés alapján a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás
adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig,
•
•

ha a (3) bekezdés szerint az adóévre fizetendő adó a (4) bekezdés alapján az adóévre ténylegesen
megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési
kötelezettség szünetelésének volt helye,
az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 39/D. §
alapján az adóalap vagy a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult (pl. az ideiglenes jellegű
tevékenység végzése után megfizetett átalányadót vagy a megfizetett útdíjat az állandó jellegű
adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy a foglalkoztatás-növelés
címén adóalap-mentességet – 1 fő után 1 millió forint/év – kívánnak érvényesíteni) és az adót csökkenteni
kívánja.

A fentiek alapján azon KATA adóalanyok, akik a 2019. évre vonatkozóan a dorogi önkormányzat rendelete,
illetve a Htv. alapján adóalap-mentességet, adókedvezményt, adócsökkentést kívánnak érvényesíteni, a
bevallási kötelezettségüket (mentességre való jogosultság megerősítése) az „Egyszerűsített helyi iparűzési
adóbevallás a Htv. 39.B.§ (3) bekezdés szerinti adózó KATA adóalanyok részére” című nyomtatványon 2020.
január 15-ig kötelesek megtenni. (Ezek természetesen csak lehetőségek a KATA-alanyok számára, nem
kötelező érvényűek, ám az adóelőny érvényesítése - valamennyi hivatkozott tényállás esetében - csak a bevallás
benyújtásával lehetséges.)
A bevallásban nem a tényleges árbevételt kell szerepeltetni. (Htv. 39/B.§ (3) bekezdés alapján, az adó alapja
székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.)
Amennyiben a vállalkozásnak csak Dorog Város Önkormányzat területén van székhelye, illetve telephelye, a
vállalkozási szintű adóalapja – a tényleges árbevételtől függetlenül! - 2.500.000,- Ft/év, illetve annak időarányos
része (bevallás VI. pont 1., 4., 5. és 6. sor). Ebben az esetben Dorog Város Önkormányzatának a 33/2009.
(XII.18.) sz. önkormányzati rendelete alapján, a fizetendő iparűzési adója nulla (bevallás VI. pont 8. és 11. sor).
Ha a bevallás időszakában igénybe kívánja venni az adóalap-mentességet, feltétlenül nyilatkozzon a bevallás II.
pontjában.
A vállalkozás a KATA bejelentkezést megelőző időszakról záró adóbevallást köteles benyújtani.
A szüneteltetésből visszalépő KATA tételes adózó vállalkozásoknak a szünetelés utolsó napját követően - a
„Bejelentkezés/Változás-bejelentés” nyomtatványon 45 napon belül be kell jelentkeznie.
4

