TÁJÉKOZTATÓ
a kisadózó vállalkozások tételes adóját (rövidítése: KATA) választó adózók helyi iparűzési adó
kötelezettségéről
Tisztelt Adózók!
Felhívjuk a helyi iparűzési adóban kisadózó vállalkozások tételes adóját (a továbbiakban: KATA) választó
adózók figyelmét arra, hogy a Jászberény Város Önkormányzata által biztosított helyi iparűzési
adókedvezményeket
2020 január 15-ig benyújtott helyi iparűzési adóbevallásban vehetik igénybe.
A helyi iparűzési adóban KATA adózási formát választó adózóknak az adó alapja székhely és telephely
szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ez az egyszerűsített adózási forma azt jelenti, hogy a
helyi iparűzési adóban adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallásbenyújtási kötelezettség, továbbá adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli a KATA-s adóalanyokat.
Amennyiben a KATA 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.
Az iparűzési adóbevallás csak lehetőség a KATA adóalanyok számára, nem kötelező érvényű, ám az
adóelőny érvényesítése - valamennyi hivatkozott tényállás esetében - csak a bevallás benyújtásával
lehetséges.
Az a KATA-s adózó, aki helyi önkormányzati adókedvezményt kíván érvényesíteni, a Htv. 39/B. § (6)
bekezdése értelmében kisadózó vállalkozás adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha a
(3) bekezdés szerint az adóévre fizetendő adó a (4) bekezdés alapján az adóévre ténylegesen megfizetett
adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség
szünetelésének volt helye, illetve ha az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre,
adókedvezményre, a 39/D. § alapján az adóalap vagy a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és az
adót csökkenteni kívánja.
A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22) számú önkormányzati rendelet alapján biztosított önkormányzati
mentességek:
„7. §
(1) Amennyiben a vállalkozás szintjén képződött adóalap nem haladja meg az 1,6 millió forintot, a
vállalkozói tevékenység után az adót nem kell megfizetni.
(2) Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési
adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”
A nyomtatványaink elektronikus formában beküldhetők az E-önkormányzat portálon (korábbi nevén:
Önkormányzati hivatali portál) keresztül. Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi címen:
https://eonkormanyzat.gov.hu https://ohp.asp.lgov.hu.
Az Adóigazgatási Iroda munkatársai elérhetőek az 57/505-711 számon, illetve ügyfélfogadási időben a
Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt (Hétfő, Kedd, Péntek: 7:30 – 12:00, Szerda: 7:30-12 és 13–16:30).
Tisztelettel: Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága

