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Tisztelt Adózók!

A kisadózó vállalkozók tételes  adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban:új  kata tv.) 
2022.09.01-jétől lép hatályba, melyben az egyik fontos változás, hogy ezt az adózási módot kizárólag 
az  egyéni  vállalkozóról  és  az  egyéni  cégről  szóló 2009.  évi  CXV. törvény   3.§-a szerinti  egyéni 
vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja, továbbá egy 
másik fontos változás, hogy évi 18 M Ft bevételi határig kínál kedvezményes adózási módot.

Azok a katás egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az új kata tv. feltételeinek, illetve ezt az új adózási 
módot is kívánják alkalmazni, 2022.09.25-ig be kell jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, 
mely alapján az új kata szerinti adóalanyisága 2022.09.01-jével jön létre.

A jogszabályi változás kihatással van az önkormányzati Adóhatóságnál, a helyi iparűzési adóban katát 
választó  adózókra  is,  a  megszűnéssel  kapcsolatban  azonban  a  jelenlegi  katásoknak  nincs  külön 
bejelentési kötelezettségük.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 
szerinti  (a  továbbiakban:régi  kata  tv.)  kisadózó  vállalkozások  tételes  adója,  mint  adózási  mód 
2022.08.31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik.

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (a továbbiakban:Htv.)  39/B. § (3) bekezdése alapján 
a tételes adóalap adóévi összege az adókötelezettség időtartamával arányos, vagyis az önkormányzati 
adóhatóság a 2022.09.15-én esedékes második adóösszeget hivatalból csökkenti a 2022.09.01-je 
és 2022.12.31-e közötti időarányos adóösszeggel, ami 8.356 Ft.

A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak az 
új kata tv. hatálya alá tartozókra, 2022.09.01-jétől vehető igénybe.

Azok az egyéni vállalkozók, akik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 2022.09.01-jétől az új kata tv. 
szerinti  adózási  módot  választották,  lehetőségük  van  (nem  kötelező  jellegű)  helyi  iparűzési 
adóban is ezt választani. Az erről szóló bejelentést a Htv. 39/B. § (9) bekezdése alapján – jogvesztő 
határidővel – 45 napon belül,  azaz 2022.10.15-ig, illetve a következő év február 15-ig tehetik 
meg. 
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A bejelentést 2022.10.15-ig benyújtó adózóknak a 2022.09.01-je és 2022.12.31-e közötti időtartamra 
eső 8.356 Ft-ot 2022.09.15-ig kell  megfizetniük.  Akik elmulasztották bejelentésüket 2022.10.15-ig 
megtenni,  de  a  2023.02.15-ig  benyújtott  változás  bejelentőn  egyértelműen  az  új  kata  tv.  szerinti 
adózási  módot  kívánják  alkalmazni,  azt  csak  2023.01.01-jőtől  választhatják  a  2023.  adóévre 
vonatkozóan, így a 2022.09.01-jétől 2022.12.31-ig terjedő időszakra helyi iparűzési adóbevallást kell 
benyújtaniuk, melynek határideje 2023.05.31-e.

Azoknak az  egyéni  vállalkozóknak,  akik  a  régi  kata  tv.  szerint  adóztak,  de 2022.09.01-jétől  nem 
felelnek  meg  az  új  kata  tv.  szerinti  feltételeknek,  vagy  megfelelnek,  és  a  Nemzeti  Adó-  és 
Vámhivatalnál is  új  katásként adóznak,  csak helyi iparűzési adóban nem kívánnak élni  ezzel a 
lehetőséggel,  ezzel  kapcsolatban  nincs  semmilyen  bejelentési  kötelezettségük a  Polgármesteri 
Hivatal  Adóhatósági  Irodájánál.  Hivatalból  törlésre  kerül  a  2022.09.01-jétől  2022.12.31-ig terjedő 
időtartamra a már közölt 8.356 Ft, az erről az időszakról szóló helyi iparűzési adóbevallást pedig 
2023.05.31-ig  kell  benyújtaniuk,  melyben  az  adózók  adóelőleget  kötelesek  bevallani a 
2023.07.01-je és 2024.06.30-ai adóelőleg fizetési időszakra.

A bejelentkezés,  változás  bejelentés elnevezésű nyomtatvány, mely 2022.09.01-jétől  az új  kata tv. 
hatálya alá történő bejelentést tartalmazza, és csak elektronikusan nyújtható be, az alábbi címen érhető 
el:
https://ohp-20.asp.lgov.hu –  adóügy  – Általános  adónyomtatványok  –  Bejelentkezés,  Változás 
bejelentés.

Salgótarján, 2022. augusztus 26.

                                                                                              dr. Romhányi Katalin s.k.
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