Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adója (régi KATA)
megszűnésével és a kisadózó vállalkozások tételes adójának létrejöttével (új
KATA) összefüggő eljárásról
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 – a törvény erejénél fogva – megszűnik. Ezt a változást
önkormányzati adóhatóságunkhoz nem kell külön űrlapon bejelenteni, a változást
nyilvántartásunkban hivatalból átvezetjük.
A „régi KATA-s adózók adófolyószámláján a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31.
közötti időszakra már előírt iparűzési adó hivatalból törlésre kerül. Az időarányos
iparűzési adót az érintetteknek az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó beszedési
számlájára 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni.
A „régi KATA” adózási mód 2022. augusztus 31-ével való megszűnése önmagában nem
jelenti a vállalkozás megszűnését és egyben az iparűzési adóalanyiság megszűnését. Annak
az adózónak, aki tevékenységét folytatja, de az új KATA törvény hatálya alá már nem
tartozik, vagy lehetne az „új KATA” alanya, de nem kívánja a tételes egyszerűsített
iparűzési adóalap megállapítást alkalmazni, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31.
közötti időszakról iparűzési adó záróbevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége
nincs. Erről az időszakról bevallást 2023. május 31-ig kell beadnia.
Azoknak az adóalanyoknak, akik az állami adóhatóságnál sikeresen bejelentkeznek az új
KATA törvény hatálya alá, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál – a Htv. 39/B.
§ (3) bekezdése szerinti – egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására (új
KATA).melyhez az Elektronikus Önkormányzati Portálon kell a „BEJELENTKEZÉS,
VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" nevű űrlapon bejelentést tenni. A benyújtás határideje az új
KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség (végső határidő: 2022.
október 15-e)!
Szeretnénk felhívni külön is a figyelmet arra, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál választani az új KATÁ-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az
önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál
is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton jelenteni az Elektronikus Önkormányzati Portálon található „BEJELENTKEZÉS,
VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" nevű űrlapon az önkormányzati adóhatóságnak legkésőbb
2022. október 15-ig!
Ezeknek az adózóknak az időarányos adórészek esedékessége: 2022. október 15-e, illetve
2023. január 15-e lesz.

