Tájékoztató
a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozók helyi
iparűzési bevallási és bejelentési kötelezettségeiről.
Az állami adóhatóságnál (továbbiakban NAV-nál) nyilvántartott 2012. évi CXLVII.
törvény alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozók
(továbbiakban KATA adóalanyok) az önkormányzati adóhatóságnál háromféle adózási
mód közül választhatnak:
1. Htv. 39/B.§ (3) bekezdés alapján - KATA adózás
2. Htv. 39/A.§ (1) bekezdés b) pontja alapján adózók - nettó árbevétel 80%-a
3. Htv. 39.§ (1) bekezdés alapján adózók - tételes költségelszámolás
Az első pont szerinti KATA adózásról az alábbiakban tájékozódhat.
Fontos határidő közeledik a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó
vállalkozó adóalanyok (KATA) számára, ugyanis 2019. február 15-ig lehet a kisadózó
vállalkozásokra érvényes tételes adózási módot választani!
A kisadózó vállalkozások tételes adója 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.
Ha a kisadózó vállalkozás ezt az adóalap-megállapítást választja és a kisadózó
vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben
a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik
hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,
b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e
minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő
hónap 15. napjáig fizeti meg.
A Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választó kisadózó
vállalkozást e minőségére tekintettel - a 41. §-ban és az adózás rendjéről szóló
törvényben foglaltaktól eltérően, a (6)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallásbenyújtási kötelezettség, továbbá a 39. § (2) bekezdése szerinti adóalapmegosztási kötelezettség nem terheli.
Ugyanakkor a Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó
kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az
adóévet követő év január 15-ig, ha
- az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért
kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési
kötelezettség - egy vagy több alkalommal – szünetelt,

-

az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre,
adókedvezményre, a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és az adót
csökkenteni kívánja.

Ha a kisadózó vállalkozás a Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást
adóév közben választja, akkor az adóév első napjától a kisadózó vállalkozások tételes
adójában fennálló adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles
időtartamról adóbevallást nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz.
A Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített -bejelentkezési, bejelentési, bevallási
nyomtatványon, 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 vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényben van,
amíg változás-bejelentési nyomtatványon a vállalkozás bejelenti, hogy az adó alapját
már nem a fix összegű, tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani.
Ezt a szándékát az adóév február 15-éig kell az említett nyomtatványon bejelentenie az
adóhatósághoz.
A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
Fontos, hogy év közben nem kell adóbevallást benyújtani azoknak a kisadózó
vállalkozás adóalanynak, akiknek az adóalanyisága kisadózó vállalkozásként bármely
ok miatt megszűnt vagy szünetel, hanem ennek tényét a „Változás-bejelentési”
nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. november 29-én megtartott
közgyűlésén döntött a helyi iparűzési adóról szóló 106/2011. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
2019. január 1. napjától mentes a helyi iparűzési adó megfizetésének
kötelezettsége alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési
adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.
E rendelkezés azt jelenti, hogy azoknak a KATA adóalanyoknak, akik a Htv. 39/B.§
(3) bekezdés szerinti adózási módot választják, alapesetben 50 000 forint
adófizetési kötelezettségük keletkezik 2019. évtől.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2019. január 1-jétől a vállalkozók kizárólag elektronikus
módon és formában nyújthatnak be adóbevallást az adóhatósághoz. Az elektronikusan
intézhető ügyekről bővebben a város honlapján az „Elektronikus ügyintézés” menüpont
alatt tájékozódhatnak, ahol megtalálják nyomtatványainkat is.
Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat és adókötelezettségeinek pontos
teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Nagykanizsa Megyei Jogú Város
fejlődéséhez!
Nagykanizsa, 2019. január 1.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

