
 

 

KATA tájékoztató 

Az „új Kata” törvény kapcsán fontos határidő! 

 

Azoknak az adóalanyoknak, akik az állami adóhatóságnál sikeresen bejelentkeznek az új 

KATA tv. hatálya alá, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál – a Htv. 39/B. § (3) 

bekezdése szerinti – egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására. A benyújtás 

határideje az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül.  

A tételes HIPA szerinti adózási mód önkormányzati adóhatóságánál történő 

bejelentésének – jogvesztő határidő - végső határideje 2022. október 15-e!  

A bejelentést elektronikus úton az előírt nyomtatványon szükséges megtenni. A 

bejelentés az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu ) nyújtható be 

a „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS- BEJELENTÉS” nevű (ASP-ADO-BEJ) űrlap 

kitöltésével. 

Szeretnénk felhívni külön is a figyelmet arra, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalnál választani az új KATÁ-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az 

önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is 

ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton - 

jelenteni az előírt nyomtatványon önkormányzati adóhatóságunk felé! 

A tételes adózó vállalkozónak az időarányos adórészek esedékessége: 2022. október 15- e, 

illetve 2023. január 15-e lesz. 

Adóhatóságunknál az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást 

választott (KATA- s), de az új KATA-t nem választó vagy új KATÁ-sként az iparűzési 

adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást NEM választó adózóinknak az 

iparűzési adó záróbevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs. Legközelebbi 

bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1- től az adóév utolsó napjáig tartó időszak 

tekintetében lesz, melynek esedékessége 2023. május 31.  

A hivatali adóhatóság a számítógépes rendszerben az adózási módot, a „régi KATA”-t 

hivatalból fogja lezárni és az időarányos adórészt is hivatalból fogja törölni.  

Akik, nem tudnak az „új KATA”-ba belépni nekik nem kell bevallást és bejelentést sem 

tenniük az önkormányzati adóhatóság felé! A 2023. május 31-ig benyújtandó hipa 

bevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni a 2022.09.01 és 

2022.12.31-ei időszakra vonatkozóan és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 2024. 

június 30-a közötti időszakra. Ekkor dönthet arról is az adózó, hogy egyszerűsített adóalap-

megállapítást, vagy tételes adóalap-számítást alkalmaz 

 

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 

 


