
Tájékoztató 
a KATA önkormányzati adóalanyiság választásának bejelentési 

határidejéről 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KATA adóalanyiság választásának 

bejelentési határideje az önkormányzatok felé 

2021. február 15. napjával lejár! 

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozásoknak 

amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál a helyi iparűzési adóban (HIPA) is 

ilyen alapon kíván adózni nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezt az 

adózási formát választania, hanem ezt az igényét külön be kell jelenteni az 

önkormányzati adóhatóságnak is az adóalanyiság kezdetétől* számított 45 napon 

belül a „Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban” 

c. nyomtatványon.  
*A NAV-hoz való bejelentkezésben feltűntetett kezdési dátum a kisadózó vállalkozások 

tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napja, vagyis a KATA adóalanyiság kezdete.  

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B.§ (9) bekezdés szerint bejelentett döntése 

esetén, az adó adóévi alapja -a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt 

előírásoktól eltérően -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. 

Ammenyiben a kisadózó vállalkozások tételes adóját, adóalap-megállapítás 

választását a vállalkozó a KATA adóalanyiság kezdetétől számított 45 napon belül nem 

jelentette be az önkormányzati adóhatósághoz, úgy azt az adott adóév február 15. 

napjáig (ebben az adóévben 2021. február 15. napjáig) jelenti be az önkormányzati 

adóhatóság számára.  

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik. 

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóév február 

15. napjáig (ebben az adóévben 2021. február 15. napjáig) jelentheti be azt is, hogyha 

az adóalapját 2021. évre már nem a KATA adó szerint kívánja megállapítani a HIPA-

ban. 

A vállalkozó e döntése is a teljes adóévre vonatkozik. 

A bejelentkezési, bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. 



Az iparűzési bejelentkezési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható 

be az önkormányzati adóhatósághoz. 

Az adózó vagy meghatalmazottja az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül tud 

a bejelentési kötelezettségének eleget tenni. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Bejelentkezés után az ÜGYINDÍTÁS menüben az ágazatnál az „ADÓÜGYEK” és az 

ügytípusnál az „ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK” kiválasztása, majd az 

<Űrlapkeresés> linkre kattintás után a „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-

BEJELENTÉS” néven található űrlapot kell kitölteni és benyújtani! („ASP_ADO_BEJ” 

számú nyomtatvány) 

A kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adója egy adóévre 50.000 Ft, amit két 

egyenlő részletben március 15. napjáig és szeptember 15. napjáig kell megfizetni 

Dombóvár Város Önkormányzatának Helyi iparűzési adó beszedési számla elnevezésű, 

11746043-15415819-0354000 számú számlájára. 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Rendelet) rendelkezik a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő 

vállalkozók a 2021. évi adóelőlegének csökkentési lehetőségéről és a 2021. évi 

iparűzési adó mértékéről. 

Erről részletesen itt olvashatnak: 

https://dombovar.hu/wp-content/uploads/2021/01/Tajekoztato-a-KKV-k-2021.-evi-

iparuzesi-adojanak-mertekerol-es-az-adoeloleguk-csokkentesenek-lehetoseserol.pdf  

 

 

 

Dombóvár, 2021. január 27.  

 Dombóvár Város Önkormányzatának Hatósági Irodája 

 Adócsoport 
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