
T Á J É K O Z T A T Ó ! 
 

 

Egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert választó KATA adóalanyok HIPA 

bejelentkezéséről, bevallásáról, adófizetési kötelezettségéről 

 

 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42./E § -a szerint az állami adó- és 

vámhatóság valamennyi, a cégbíróságtól, az egyéni vállalkozók nyilvántartásától érkezett, valamint az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdése alapján az állami 

adó- és vámhatósághoz (továbbiakban: NAV) közvetlenül bejelentkező adóköteles tevékenységet végző 

adózó bejelentéseinek és változás-bejelentéseinek adatait továbbítja az adózó székhelye szerinti 

önkormányzat felé.  

 

A NAV-nál nyilvántartott a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi 

CXLVII. törvény (továbbiakban: KATA tv.) 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 adózás 

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

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

 

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy azon vállalkozó/vállalkozás, aki/amely az önkormányzati 

adóhatóságnál helyi iparűzési adó tekintetében a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti KATA adózást 

választja, adófizetési kötelezettség terheli. 

 

A Htv. 39/B. § (9) bekezdés értelmében az adóalap egyszerűsített meghatározásának választását az adózó 

az adóévre a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül, - annak elmulasztása 

esetén - következő év február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára, az erre rendszeresített 

nyomtatványon. A bejelentkezési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.  

 

A vállalkozó/vállalkozás e döntése teljes adóévre vonatkozik, így adóéven belül változtatásra nincs 

lehetősége! 

 

Amennyiben az adóalany ezt az adózási módot választja, a megelőző időszakról záró adóbevallást kell 

benyújtania. 

 

Ha az adózó az önkormányzati adóhatóságnál a KATA adózást választja, akkor a Htv. 39/B. § (4) 

bekezdése szerint az adóévre vonatkozó helyi iparűzési adójának fizetési kötelezettsége az évi 50 000,- 

Ft – illetve annak időarányos része-, azonban a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.) Korm. rendelet 

alapján a 2021-2022. évben az éves adó 50%-át kell két részletben Dorog Város Önkormányzatának 

Helyi Iparűzési Adó 11740023-15385743-03540000 számú beszedési számlájára teljesítenie az alábbiak 

szerint: 

I. félév   esedékessége: március 16. 

  II. félév       esedékessége: szeptember 15. 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó/vállalkozás ezen döntése esetén, az 

adó adóévi - vállalkozási szintű- adóalapja, 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. 

 

Dorog Város Önkormányzatának a 33/2009. (XII.18.) sz. önkormányzati rendelete a helyi iparűzési 

adókról szóló 3. § (1) pontja alapján: „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.” 

 

Fentiek alapján tehát, a bevallásban NEM a tényleges árbevételt kell szerepeltetni! 

 

 

A Htv. 39/B. § (6) bekezdése alapján a KATA adóalany köteles adóbevallást benyújtani az adóévet 

követő év január 15-ig, ha az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, 

adókedvezményre, vagy a Htv. alapján adókönnyítésre jogosult, s ezzel a jogával kíván élni, függetlenül 

attól, hogy a KATA tv. 8. § (9) bekezdésének a), c), valamint e) pontja szerint a tevékenység végzése, 

illetve a KATA-fizetési kötelezettsége az adóévben egy vagy több alkalommal szünetelt. 

 

Amennyiben a KATA adóalany a KATA tv. 8. § (9) bekezdésének d) pontja szerint szünetelteti az 

adóévben egy vagy több alkalommal a tevékenység végzését, ezáltal a KATA-fizetési kötelezettségét, 

akkor az Art. 52. § (1)-(2) bekezdése szerint soron kívüli záró bevallás benyújtására köteles, a 

szünetelés kezdő napjától számított 30 napon belül. Ezáltal a helyi iparűzési adóban az adóalanyisága 

megszűnik, ezért a szünetelés végétől számított 45 napon belül nyilatkozhat azon szándékáról, hogy a 

szünetelést követően továbbra is a -Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti- KATA adózást kívánja választani.  
(A bevallás kizárólag a NAV oldalán, erre a célra rendszeresített nyomtatványon küldhető be, jelölve a KATA 

alanyként benyújtott bevallás jellegét.  

A „Bejelentkezés, változás-bejelentés” formanyomtatvány elektronikusan kitölthető és beküldhető a www.dorog.hu/ 

Elektronikus ügyintézés menüpontban, ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezést követően.) 
 

Abban az esetben, ha 

 
- a bevallás benyújtásra kerül, ezzel érvényesítve az adóévi mentességet, akkor 

o  az éves adót nem kell ismét megfizetni, 

o  az év közben kezdő adózóknak a már megfizetett időarányos részt kell kiegészíteni a 

tárgyévben esedékes éves adó összegére 

 

- a bevallás nem kerül benyújtásra, ezáltal a mentesség nem érvényesíthető, akkor 

o a már megfizetett összeg az adó részét képezi és a tárgyévben esedékes éves adót kell 

megfizetni. 

 

Amennyiben a vállalkozás megszűnik és/vagy kikerül az önkormányzati adóhatóságnál a KATA adózás 

alól, illetve a bevallás/bejelentés határidőben benyújtásra került, abban az esetben a megfizetett adóról az 

adóalany rendelkezhet az elektronikus úton benyújtott „Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem” 

elnevezésű nyomtatványon. 
 

Az aktuális adófolyószámla-egyenleg megtekinthető a www.dorog.hu/elektronikus ügyintézés 

menüpontban ügyfélkapus bejelentkezést követően. 
 

Nem kell éves iparűzési adóbevallást benyújtani azon KATA tételes adózást választó adózóknak, akiknek 

fix összegű iparűzési adót kell fizetnie (Dorog Város illetékességi területén kívül más önkormányzat 

illetékességi területén is létesít székhelyet/telephelyet). 

 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét. 

 


