TÁJÉKOZTATÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATBAN
Tájékoztatom a tisztelt adózóinkat, hogy február 15. napjáig van lehetőségük bejelenteni, hogy helyi
iparűzési adóban is a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó (katás) adózóként
szeretnének adózni 2022-ben folyamatos működés mellett. Az erről szóló bejelentést az „E-önkormányzat
portálon" keresztül az általános adónyomtatványok között található változás-bejelentő V. pontját jelölve
tehetik meg.
A NAV felé február 25. napjáig kell megküldeniük a 22NYHIPA nyomtatványt azon adózóknak, akik
szeretnének élni 2022-ben az előleg felezés lehetőségével
- ÉS nem küldték be tavaly a 21NYHIPA nyomtatványt,
- VAGY azt beküldték ugyan, de székhelyet váltottak, vagy új telephelyet nyitottak,
- illetve teljesen új adóalanyok.
Fontos információ, hogy a törvény által megállapított kedvezményes (1%) adómérték választásának nem
feltétele ezen nyomtatványok megküldése, mert minden esetben a helyi iparűzési adóbevalláson kell
jelölnie az adózónak, hogy jogosult igénybe venni. (21HIPA I/10 és VII/16.2.)
A 21HIPA adóbevalláson az előlegeket az eredeti, 1,6 %-os adómértékkel kell megállapítani. Annak
felezését az adóhivatal végzi a benyújtott nyilatkozatok alapján.
Technikailag a 2022 évi előlegek még nem kerültek felezésre, kis türelmet kérünk adózóinktól, az
hamarosan várható.
Számlaegyenlegüket bármikor ellenőrizhetik az „E-önkormányzat portálon” keresztül. Amennyiben
rendelkeznek bankkártyával, abban az esetben internetes vásárláshoz hasonlóan adójukat is
kiegyenlíthetik sorban állás és banki költségek nélkül ezen a felületen.
Kisadózó vállalkozások tételes adójára (KATA) vonatkozó szabályok:
Amennyiben a KATA alanya a helyi iparűzési adóban is az adóalap tételes összegben való megállapítását
választotta, akkor folyamatos működés mellett bizonyos esetektől eltekintve bevallás-benyújtási
kötelezettség nem terheli.
A KATA alanyok arányosított összegű iparűzési adófizetését előíró helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (továbbiakban Htv.) 39/B. § (6) bekezdésében foglalat rendelkezés arra az esetre
vonatkozik, ha az adóalany helyi iparűzési adóalanyisága folyamatosan fennáll, de a
tevékenységvégzésében való időszakos akadályoztatása okán a KATA-fizetési kötelezettsége egy
vagy több alkalommal az adóév közben szünetelt. Az időszakos akadályoztatást a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban Kata tv.) részletezi,
amelyek a következők:
a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban,
gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy
gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül,
b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
c) fogvatartott,
e) a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként keresőképtelen,
f) * az ügyvédi iroda tagjaként folytatott ügyvédi tevékenységét az ügyvédi tevékenységről szóló törvény
rendelkezései szerint szüneteltette.
Fentiek alapján az adóévet követő év január 15-ig adóbevallást kell benyújtaniuk az általuk ténylegesen
fizetendő iparűzési adó összegéről, ennek hiányában az egész éves adóösszeg fizetendő.

Abban az esetben, ha a Katás adózó KATA fizetési kötelezettsége azért szünetelt vagy szünetel, mert
az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény (továbbiakban Art.) 52. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében soron kívüli (záró) bevallás
benyújtására köteles a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé. A soron kívüli
(záró) bevallás benyújtásának határideje ebben az esetben az egyéni vállalkozói tevékenység
szüneteltetése kezdő időpontjától számított 30. nap.
Abban az esetben, ha egy Katás adózó év közben az egyéni vállalkozói tevékenységének szünetelése
miatt záró bevallás benyújtására köteles, majd az egyéni vállalkozói tevékenységét ugyanebben az
adóévben újra folytatja, azt eredményezi, hogy újra nyilatkoznia kell 45 napon belül a Htv. 39/B. § (3)
bekezdése szerint adóalap-megállapítási módszer választásáról, azaz hogy ismét KATA szerint
szeretne helyi iparűzési adóban is adózni.
További tájékoztatás a 88/480-005 telefonszámon kérhető.
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