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Ügyszám: SzH/1770-2/2022. Tárgy: Tájékoztató a KATA új szabályai helyi 

iparűzési adóval kapcsolatos összefüggéseiről 

 

Tisztelt Adózó! 

 

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 

módosítása okán megszűnik.  

 

Az egyszerűsített, tételes helyi iparűzési adómegállapítás lehetősége az „új KATA” hatálya alá tartozó adózók 

számára 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.  

 

− A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. §-

a szerinti egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítására való jogosultság - a régi KATA 

alanyisággal együtt – megszűnik! Ennek tényét azonban nem kell bejelenteni az önkormányzati 

adóhatósághoz! 

− A Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján a tételes adóalap adóévi összege az adókötelezettség időtartamával 

arányos, így a 2022. II. félévi iparűzési adókötelezettségre vonatkozó adó is időarányos, tehát 2022. 

augusztus 31-ig számított összegben jár. Ennél fogva a helyi adóhatóság a 2022-es adóév II. félévre 

előírt adó időarányos részét központilag törli. 

− Az az adózó, aki számára az új KATA már nem választható és korábban a régi KATA alapján a helyi 

iparűzési adó kapcsán alkalmazta az egyszerűsített, tételes adómegállapítást, a 2022. szeptember 1. és 

2022. december 31. közötti időszakról 2023. május 31-ig kell benyújtania a bevallást! Ennek során 

az adóalany dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e: átalányadózó esetén 

vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként vagy kisvállalati adó alanyaként.  Amennyiben ezekre 

lehetősége nincs, úgy az adóalap számítása során a Htv. 39. § (1) bekezdés szerint kell eljárni.  

 

Az új KATA alanyiság keletkezésével és az egyszerűsített, tételes iparűzési adóalap-megállapításával 

összefüggő szabályok: 

 

− az új KATA-ba bejelentkezőknek - a NAV-hoz történő bejelentés mellett – az önkormányzati 

adóhatóság felé is egyszeri bejelentést kell tenni.  

− akinek az új KATA alanyisága 2022. szeptember 1-én kezdődik és 2022-ben is alkalmazni 

kívánja az egyszerűsített iparűzési adóalap meg állapítás lehetőségét, az a fenti bejelentést 2022. 

október 15-ei JOGVESZTŐ határidőig teheti meg. Ezt követően már csak 2023. február 15-

ig, de már csak a 2023. év egészére tehető meg.  

− aki az új KATA alanyként az egyszerűsített iparűzési adóalapmegállapítást választja, annak az 

adóalapja a Htv. 39/B. § alapján időarányos lesz 2022-ben, vagyis 2022. szeptember 1-jétől 

legkésőbb 2022. december 31-ig. 

− az iparűzésiadó bejelentési/változás bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton, az 

Elektronikus Önkormányzati Portálról nyújtható be. 

 

 

Szentistván, 2022. augusztus 19. 
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