
Tájékoztató  

a kisadózó vállalkozások tételes adója megszűnésével és a kisadózó vállalkozók tételes adójának 

létrejöttével összefüggő helyi iparűzési adókövetkezményekről 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 

szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a régi ,,KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 

31-ével megszűnik. Tekintettel a fentiekre, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

(továbbiakban: Htv.) 2022. augusztus 31-ig hatályos (,,régi”) 39/B. §-a szerinti egyszerűsített 

iparűzési adóalap-megállapításra való jogosultság is megszűnik. A változást adóhatóságunk 

nyilvántartásában hivatalból átvezeti, erről minden érintettet elektronikus levélben értesít. A 2022. 

augusztus 31-ig tartó időszakra jutó időarányos iparűzési adót 2022. szeptember 15-ig kell 

megfizetni, a szeptemberben megküldésre kerülő adószámla kivonatok már a csökkentett összeget 

fogják tartalmazni. 

2022. szeptember 1-től a Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési 

adómegállapítás lehetősége csak a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. 

törvény (,,új KATA”) hatálya alá tartozókra vehető igénybe.  

 

Azok, akik nem tudnak vagy nem akarnak az ,,új KATA”-ba belépni, nekik az idén már 

semmiféle adminisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz bevallást és bejelentést sem kell 

tenniük az önkormányzati adóhatóságnak. 

Amennyiben székesfehérvári önkormányzati adókedvezményt, adócsökkentést kívánnak igénybe 

venni, úgy 2023. január 15-ig a NAV-on keresztül nyújthatják be bevallásukat.  

Ha az adózó nem lesz jogosult a tételes iparűzési adóalap-megállapítás szerinti egyszerűsített 

adóalap-megállapításra, akkor nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 

1. és 2023. június 30. közötti időszakra. A 2023. május 31-ig bevallandó HIPA bevallásában fog 

a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben adóelőleget közölni a 2023. július 1. és a 2024. 

június 30. közötti időszakra.  

Ekkor dönthet arról is az adózó, hogy alkalmaz-e a Htv szerinti valamely egyszerűsített adóalap-

megállapítást, ha annak jogszabályi feltétek fennállnak:  

- általányadózó esetén a Htv. 39/A § a) pontját, (2) bekezdését vagy 

- 8 millió Forint nettó árbevétel alattiként a Htv. 39/A § b) pontját, (3) bekezdését vagy 

- KIVA alanyként a Htv. 39/B § (2) bekezdését. 

Amennyiben ezekre nincs lehetőség, akkor a főszabály, azaz a Htv. 39. § (1) bekezdése szerinti 

adóalap-számítást kell alkalmaznia. 

 

Az a vállalkozó, amely jogosult az ,,új KATA” szerint teljesíteni adókötelezettségét, a Htv. 

39/B. §-a alapján jogosult arra is, hogy adóalapját tételes összegben határozza meg, azaz 

székhely, telephely szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió Forint legyen a tételes 

adóalap. Amennyiben e lehetőségével az adózó élni kíván (függetlenül attól, hogy a ,,régi KATA” 

alanya volt-e vagy sem, illetve korábban az egyszerűsített tételes iparűzési adó-megállapítást 

választotta vagy sem), e tényről a Htv. 39/B. § (9) bekezdés alapján bejelentést kell tennie. A 

bejelentést a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon lehet megtenni, legkésőbb 

október 15-ig. Ha az ,,új KATA” alanya az iparűzési adóban az egyszerűsített iparűzési adóalap-

megállapítást választja, akkor esetében az adóalap időarányos lesz, 2022. szeptember 1-től 

legkésőbb 2022. december 31-ig. A Htv. 39/B. § (4) bekezdés b. pontja alapján az időarányos 

adórészlet esedékessége fele-fele arányban 2022. október 15., illetve 2023. január 15. lesz.  


