
KATA adózás szabályai az iparűzési adóban

  A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi
iparűzési adóját (HIPA) a következő lehetőségek szerint állapíthatja meg:

Általános módszer:

  Ebben az esetben az adó alapja a nettó bevétel alapján számítandó, ami KATÁ-sok
esetében megegyezik a KATA szerinti bevétellel. Ezt lehet csökkenteni az
eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az
alvállalkozói teljesítések értékével és az anyagköltséggel. Az így kapott összeg
lesz az iparűzési adó alapja, amit meg kell szorozni a vállalkozás
székhelyén/telephelyén érvényes adókulccsal (Jászkiséren 2%), így megkapjuk a
fizetendő adót. Az adókötelezettség HIPA bevallás nyomtatvány benyújtásával
teljesíthető, melynek határideje: tárgyévet követő év május 31. (Htv. 39.§ (1))

Egyszerűsített adóalap:

  A nettó árbevétel 80%-a után kell az adót megfizetni. Nettó árbevétel alatt ebben
az esetben is valamennyi kisadózói bevételét kell érteni. Ezt az adózási módot
nem kell külön bejelenteni az adóhatósághoz, elegendő a bevallásban jelölni és
ezen módszer alapján számolni. Fontos, hogy ez a módszert csak abban az
esetben választható, ha az éves bevétel nem haladta meg a 8 millió forintot. Az
adókötelezettség HIPA bevallás nyomtatvány benyújtásával teljesíthető, melynek
határideje: tárgyévet követő év május 31. (Htv. 39/A.§ (1) b), (3), (5))

Tételes iparűzési adó:

  Ez a KATA vállalkozások kiváltsága, vagyis csak ők választhatják. A tételes
iparűzési adó választása esetén az adó alapja az adózó székhelye és telephelye(i)
szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint éves szinten, amit arányosítani
kell a működés idejére eső naptári napok számával. A kiszámítása így néz ki:
adóalap (2,5 M) szorozva az adókulccsal (2%), ami egyenlő a fizetendő helyi
iparűzési adó összegével. Tehát, 2 %-os adókulcs esetén ez 50 000 Ft iparűzési
adót jelent éves szinten, amelyet 2 részletben kell megfizetni, március 15-ig és
szeptember 15-ig.

KATA adózó a KATA-alanyiság kezdő napjától számított 45 napon belül
vagy az adóév február 15-ig választhatja a tételes adóalap szerinti teljesítést.
Ez a döntése a teljes adóévre vonatkozik, és mindaddig érvényben marad,
amíg a vállalkozás be nem jelenti, hogy az adó alapját már nem a tételes
adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani. (Htv. 39/B (3), (9)) Fenti
határidők jogvesztőek!

Kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó (KATA) adóalanyok



az iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó,
egyszerűsített (tételes, a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti) adóalap-megállapítás
választását  az  E-Önkormányzat  portálon  (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)
keresztül  benyújtott,  "Bejelentkezés,  változásbejelentés"  nyomtatványon
jelezhetik.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó
adóév február 15.- ig jelentheti be azt is, hogyha az adóalapját tárgyévre már
nem a KATA adó szerint kívánja megállapítani a HIPA-ban.

A tételes HIPA választása esetén nem kell éves iparűzési adóbevallást benyújtani,
míg a többi esetben ezt meg kell tenni.

2021 és 2022 években a tételes iparűzési adómegállapítást választó KATÁ-s adózók
éves adója automatikusan megfeleződik, nekik nem szükséges a KKV minőség miatt
NYHIPA nyilatkozatot benyújtaniuk.


