Tájékoztató
a KATA adózás választásának lehetőségéről
A kiadózó vállalkozások tételes adója, röviden KATA egyre közkedveltebb adózási forma.
Amennyiben a vállalkozó az önkormányzati adóhatóságnál ezt az adózási módot kívánja alkalmazni és
élni szeretne a választás lehetőséggel – függetlenül az állami adóhatóságnál történt választástól - az
önkormányzati adóhatóságnál is szükség van bejelentési nyomtatvány elektronikus beküldésére.
A KATA adózás választásának határideje: 2020. 02. 17.
A vállalkozó az ezirányú választását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B.§ (9)
bekezdés szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától
számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.
A KATA-s adózásnál az adó adóévi alapja a vállalkozó 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.
Ez az egyszerűsített adózási forma azt jelenti, hogy a helyi iparűzési adóban adóelőleg-bejelentési, bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallásbenyújtási kötelezettség, továbbá adóalapmegosztási kötelezettség nem terheli a KATA-s adóalanyokat. Azonban az iparűzési adóbevallás
lehetősége továbbra is fennáll, mivel a Jászberényben érvényesíthető önkormányzati adóelőny (2
millió Ft alatti vállalkozási szintű adóalap esetén) csak a bevallás benyújtásával lehetséges, az adóévet
követő év január 15-ig.
Az iparűzési bejelentkezési, bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be az
önkormányzati adóhatósághoz.
Felhívjuk a figyelmet arra, amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál is KATA-s adózási móddal
kíván adózni a vállalkozó, nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani a KATA-t,
hanem ezt az igényét külön be kell jelenteni – az előírt nyomtatványon - az önkormányzati
adóhatóságnak! A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik. A bejelentkezési, bejelentési
nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
Jászberényben a kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adója az adóévre 47 500 Ft, amit két
egyenlő részletben (23 750-23 750 Ft) kell március 15-ig és szeptember 15-ig megfizetni
Jászberény Helyi iparűzési adó beszedési számlájára 10300002-10697900-49020368.
A helyi iparűzési adó bejelentkezési, bejelentési nyomtatvány megtalálható az E-önkormányzat
portálon, elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, ahonnan elektronikus formában
beküldhető adóhatóságunk számára.
Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság rendelkezésére: Hétfő, Kedd,
Péntek: 7.30-12.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@jaszbereny.hu, Tel:
57/505-711
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Jászberény Város fejlődéséhez!
Készült: Jászberény, 2020. február 12.
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