
Gárdony, 2022-05-10 

I. Fejezet 
 

Vállalkozási tevékenység megkezdése 

KATA 

(kisadózó vállalkozások tételes adója) 

 

A KATA adózással kapcsolatban nagyon fontos leszögezni, hogy ha valaki a NAV-nál a KATA adózást 

választja, akkor az Önkormányzati Adóhatóságnál NEM lesz automatikusan kisadózó. 

 

Fontos, hogy a Vállalkozó saját döntésén/bejelentésén múlik, hogy a helyi önkormányzatnál a KATA 

szabályai szerint akar adózni. 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban: kisadózó vállalkozás) 

a bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-

2,5 millió forint.  

 

Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében 

nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az 

adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján 

arányosított része. 

  

Ha a kisadózó vállalkozás a KATA szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás 

adókötelezettségének időtartama az adóévben 

a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik 

hónapjának 15. napjáig, 

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló 

adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg. 

 

A KATA szerinti adóalap-megállapítást választó kisadózó vállalkozást e minőségére tekintettel törvényben 

foglalt kivételtől eltekintve - adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-

benyújtási kötelezettség, továbbá adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli. 

 

A KATA szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) 

egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha 

a) 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, 

b) az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, az adó 

csökkentésére jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja. 

 

Ha a kisadózó vállalkozás a KATA szerinti adóalap-megállapítást adóév közben választja, akkor az adóév 

első napjától a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága kezdő napját megelőző napig 

terjedő adóköteles időtartamról adóbevallást nyújt be az adóhatósághoz. 

 

A KATA szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az adóhatóság által rendszeresített - 

bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya 

alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság 

számára. 

 



A nyomtatványon a római „V.” pontban - Kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának egyszerűsített, 

tételes adóalap meghatározására vonatkozó bejelentése – tud a Vállalkozó nyilatkozni. 

 

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját 

nem a KATA szabályai szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány 

végrehajtható okiratnak minősül. 

 

Az adó mértéke az adóalap 2 %-a, azaz 50 000,- Ft/év. 

 

*************************************************************************** 

II. Fejezet 
 

A kisadózó vállalkozások tételes adójában (KATA) az adófizetési kötelezettség szünetelése és az egyéni 

vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

 

 

A KATA szerinti vállalkozó adófizetési kötelezettsége szünetel1, ha a kisadózó 

 

1., táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási 

díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekek 

otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül, 

 

2., katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, 

 

3., fogvatartott, 

 

4., a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként keresőképtelen, 

 

5., egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette2(erre az esetre külön eljárás vonatkozik; lásd lejjebb), 

 

kivéve, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez. 

 

 

A jogszabály3 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 adófizetési kötelezettség szünetelése (katonai szolgálat, fogvatartott, 

keresőképtelenség) esetén, az Adózónak egy HIPA bevallást kell beküldenie az adóhatóságnak, mégpedig a 

20HIPA; 21HIPA; 22HIPA… (adóévtől függően) jelű NAV nyomtatványt. 

 

A nyomtatvány elérhetősége: 

 

https://www.nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA 

 

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

 

                                                           
1 a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (9) bekezdés 
2 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § 
3 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (6) bekezdés 

https://www.nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA


A bevallás jellege legyen  

 

„Éves bevallás” 

 

és 

 

„A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás” 

 

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

 

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,- 

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. 

 

*************************************************************************************** 

 

KATA-s adózók esetében az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén az alábbiak szerint kell 

eljárni: 

 

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén az adózónak záró bevallási kötelezettsége4 van az 

egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése kezdő időpontjától számított 30. napig.  

 

Ezen bevallási kötelezettségének szintén a 20HIPA; 21HIPA; (adóévtől függően) jelű NAV nyomtatványon 

tud eleget tenni az Adózó. [22HIPAK nyomtatványra nem vonatkozik, annak a kitöltéséről lejjebb olvashat] 

 

I. Bevallás jellege legyen: Záró bevallás (2) 

II. Bevallott időszak: Azaz időszak amíg az egyéni vállalkozás aktív volt (a példa kedvéért legyen: 

2021.01.01 – 2021.02.28. [itt a tényleges dátum kell!]) 

III.       Záró bevallás oka legyen: Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése (11) 

 

                                                           
4 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 52. § (1) bekezdés e) pontja 



E szerint 59 napig volt aktív a vállalkozó. A képlet ugyanaz, mint a szünetelés eseténél, azaz: (59/365) * 

2.500.000,- Ft = 404.109,- Ft adóalap után kell az adót megfizetni. 

- adóköteles adóalap: 404.109,- Ft 

- fizetendő adó (adóalap 2 %-a): 8.082,- Ft 

 

A bevallási nyomtatványon VII. pont: 

 

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel: 404.109,- Ft 

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű – adóalap: 404.109,- Ft 

10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű – adóalap: 404.109,- Ft 

11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintű adóalap: 404.109,- Ft 

15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap: 404.109,- Ft 

16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege: 8.082,- Ft 

24. Az iparűzési adófizetési kötelezettség: 8.082,- Ft 

 

A bevallás kitöltése 2022. évtől kezdődően: 

 

A nyomtatvány neve: 22HIPAK, 23HIPAK… (adóévtől függően), erről a linkről letölthető: 

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programo

k_nav/22hipak  

Főlap 

 

A) blokk: értelemszerűen a személyes adatok 

B) blokk: Azaz időszak amíg az egyéni vállalkozás aktív volt (a példa kedvéért legyen: 2022.01.01 – 

2022.02.28. [itt a tényleges dátum kell!]) 

C) blokk: aláírás 

 

NY-01 betétlap 

 

A) blokk: 5. pont: „A tételes adóalap-megállapítást választó Kata-alany bevallása” 

B) blokk: 9. pont: „Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése” 

I)   blokk: 1. pont: „Adózóként egyetlen önkormányzat területén rendelkezem székhellyel, 

telephellyel” 

 

M betétlap 

 

A) blokk: önkormányzat neve (Gárdony Város Önkormányzata) 

B) blokk: időszak automatikusan kitöltésre kerül 

D) blokk: automatikusan kitöltésre kerül 

E) blokk: automatikusan kitöltésre kerül  

 

A D) és E) blokkok a fenti példa alapján így néznek ki: 

A példa szerint 59 napig volt aktív a vállalkozó. A képlet ugyanaz, mint a szünetelés eseténél, azaz: (59/365) 

* 2.500.000,- Ft = 404.109,- Ft adóalap után kell az adót megfizetni. 

 

D) blokk     2. pont adóalap: 404.109,- Ft 

        7. pont adóköteles adóalap: 404.109,- Ft 

 

E) blokk   12. pont számított adó: 8.082,- Ft 

      14. pont adóalapra jutó adó: 8.082,- Ft 

      23. pont fizetendő adó: 8.082,- Ft 

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/22hipak
https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/22hipak


A záró bevallás feldolgozásával törlésre kerül az adózó ezt követő időszak(ok)ra előírt KATA adója. 

 

A szüneteltetés végét követően az Adózó bejelenti a KATA adózás újrakezdését a Bejelentkezés nyomtatvány 

kitöltésével (a KATA adóalany a törvény5 alapján a tevékenysége megkezdésétől számított 45 napon belül 

nyilatkozhat az adóhatóság felé arról, hogy KATA-alanyként az egyszerűsített adóalap-meghatározást kívánja 

választani). 

 

Ha az adózó nem ad be záró bevallást, és így nem kerül bejegyzésre KATA adóalanyiság vége, akkor a 

szüneteltetés ellenére az adózónak nem kerül törlésre időarányosan a KATA adója. Ha tehát az adózónak 

2021-ben kivetésre került a teljes évi KATA adó, év közben szüneteltette az egyéni vállalkozói tevékenységét, 

de erről nem adott be záró bevallást, majd ezt követően a KATA újrakezdésére vonatkozó bejelentést, akkor 

a 2021. évre nem került időarányosan törlésre, majd előírásra a KATA adó. Ekkor a 2022. évi KATA kivetés 

sem történt meg, tekintettel arra, hogy az adózó 2021. évi KATA adózása sem rendezett.  

 

Ha ilyen esetben az adózónak előírásra kerülne a 2022. évi KATA adója, majd ezt követően kerülne 

feldolgozásra a 2021. évi záró bevallás, akkor annak hatására a 2022. évi KATA adó is törlődne, amit csak a 

szüneteltetés utáni KATA újrakezdésről szóló bejelentés írna elő ismét. 

 

*************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/E. § (2) bekezdés b) pontja 



III. Fejezet 
 

segítség az önkormányzati portál (Bejelentkezés, változás bejelentés nyomtatványának) 

(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) használatához 

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


 



 















 


