
Tisztelt Adózónk! Tisztelt KATA-s Egyéni Vállalkozó! 

 

A Htv. (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény) azon módosítását követően, miszerint a 

KATA-s adózóknak a szünetelésről egy bevallást kell beadniuk, akkor is, ha évente több 

alkalommal szüneteltetik a tevékenységüket (Htv. 39/B. § (6) a) pont) több kérdést is tettünk 

fel a Pénzügyminisztériumnak a KATA szüneteltetés kezelésével kapcsolatban.  

 

A minisztérium álláspontja az volt, hogy a KATA szüneteltetést az adózónak nem kell 

bejelentenie, mivel a törvénymódosítás értelmében az egész évről egy adóbevallást nyújt be 

az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen 

megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az 

adófizetési kötelezettség - egy vagy több alkalommal – szünetelt. 

 

A fentiekre tekintettel tevékenység szüneteltetés esetén, Önöknek egy HIPA bevallást kell 

beküldenie az adóhatóságnak, mégpedig a 20HIPA; 21HIPA (adóévtől függően) jelű NAV 

nyomtatványt. 

 

A nyomtatvány elérhetősége: 

 

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_progra

mok_nav/bevallasok/20HIPA.html 

 

Ezt kérem az ÁNYK programmal töltsék ki és azon keresztül küldjék meg az adóhatóságnak. 

 

A bevallás jellege legyen „A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott 

bevallás” 

A bevallott időszak „202x.01.01 – 202x.12.31.” 

A bevallás oka pedig legyen „egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése” 

 

A bevallásban szereplő adóalapot a szüneteltetés/aktív napoknak megfelelően kell arányosítani 

az alábbiak szerint:  

 

- az adott adóévben szükséges megállapítani, hogy hány napot volt aktív a vállalkozás, a példa 

kedvéért legyen mondjuk 245 nap 

 

- 202x.01.01-202x.12.31. közötti adóalap: 1.673.497 Ft = (245/366) * 2.500.000,- Ft (a 

2.500.000,- Ft sosem változik!)  

- adóköteles adóalap: 1.673.497,- Ft 

- fizetendő adó (adóalap 2 %-a): 33.470,- Ft 

 

A bevallási nyomtatványon VII. pont: 

 

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel: 1.673.497,- 

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű – adóalap: 1.673.497,- 

10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű – adóalap: 1.673.497,- 

11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintű adóalap: 1.673.497,- 

15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap: 1.673.497,- 

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/20HIPA.html
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/20HIPA.html


16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege: 33.470,- 

24. Az iparűzési adófizetési kötelezettség: 33.470,- 

 

A bevallásban a 202x.01.01-202x.12.31. közötti adóköteles adóalapot kell megadni a megfelelő 

számolás érdekében. 

 

Amennyiben további kérdése volna, kérjük írjon az adoposta@gardony.hu e-mail címre. 

 

 

Amennyiben a szüneteltetést hosszabb távon tervezi, azaz esetleg kettő vagy több éven át, vagy 

a szüneteltetés időtartama egybefüggően két adóévet is érint, például 2020.09.01-2021.03.31., 

a bevallás jellege lehet „Záró bevallás”, ebben az esetben viszont, amennyiben újra kezdi a 

vállalkozási tevékenységét, akkor a tevékenység újrakezdését követő 15 napon belül ismételten 

be kell jelentkeznie a KATA hatálya alá. 

 

mailto:adoposta@gardony.hu

