EGYSZERŰSÍTETT HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS
A HTV. 39/B.§ (3) BEKEZDÉS SZERINT ADÓZÓ

KATA ADÓALANYOK RÉSZÉRE
20….. adóévről Apaj Község önkormányzatának illetékességi területén folytatott
állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
(BENYÚJTANDÓ: tárgyév február 15-ig,
évközben megszűnő / szüneteltető KATA adóalanyoknak a változás / megszűnés hónapját követő 45 napon
belül!)

I. Bevallott időszak ........ év..................... hó..... naptól ........... év ....................... hó .... napig

II. Bevallás jellege: (A megfelelő négyzetbe tett X-szel jelölje.)
 1. Éves bevallás (évközben kezdő adózó bevallása)
 2. Önellenőrzés
 3. Záró bevallás

III. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelő négyzetbe tett X-szel jelölje.)
 1. Tevékenység megszűnése saját elhatározásból
 2. Vállalkozási tevékenység szüneteltetése
 3. KATA adóalanyiság megszűnése, a tevékenység megszűntetése nélkül
(A 3. pont megjelölése esetén a VI. pont kitöltése kötelező!)
 4. Székhely áthelyezés
 5. Telephely megszüntetés
 6. Egyéb .......................................................................................

IV. ADÓALANY
1. Adózó neve (cégneve): ...........................................................................................................
2. Székhelye: ...............................................................................................................................
3. Telephelye: ...............................................................................................................................
4. Levelezési címe: ......................................................................................................................
5. Adószáma: ……………………………………… Adóazonosító jele: ……………………………
6. Ügyintéző neve: ....................................................

Telefonszáma: ...................................

-2V. ADÓ KISZÁMÍTÁSA
Megnevezés

Az adatokat forintban
kell megadni

Az adóhatóság tölti
ki!

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap
2. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap
mentesség
3. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap
növekmény
4. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti adóalap
/vállalkozási szintű/
(1-2+3)
5. Az önkormányzat illetékességi területére jutó adóalap
/települési szintű/
6. Adóalapra jutó iparűzési adó
(5. sor x 0,9 %)
(max. 50 000,- Ft/év)
7. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az
adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható
adóátalány összege
[Htv. 40/A. § (1) bek. a) pontja]
8. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-ának a településre
jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja]
9. Iparűzési adófizetési kötelezettség
(100 Ft-ra kerekítve!)

[6 -(7+8)]

10. Adóelőlegre befizetett összeg
11. Még fizetendő adó összege

(9-10)

12. Adótúlfizetés összege

(10-9)

VI. Adóelőleg bevallása
1. Előlegfizetési időszak:
20__ __ év __ __ hó __ __ naptól

20__ __ év __ __ hó __ __ napig

Esedékesség
2.

Első
előlegrészlet
időszakban

Összeg
az

előlegfizetési
……………………………………………….Ft

20_ _ év _ _ hó _ _ nap
3.

Második előlegrészlet
időszakban

az

előlegfizetési
………………………………………………..Ft

20_ _ év _ _ hó _ _ nap

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
_______________________, 20__ __ év ______________ hó ______ nap.
helység

PH.

______________________________
(cégszerű) aláírás

TÁJÉKOZTATÓ

Egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert választó
KATA adóalanyok HIPA bejelentéséről, bevallásáról
A helyi adókról szóló 1990. évi helyi adókról szóló törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B §-ának
(3) bekezdése alapján a KATA hatálya alá tartozó vállalkozó jogosult arra, hogy helyi
iparűzési adóalapját egy csak rá vonatkozó egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer
szerint állapítsa meg. Ennek lényege, hogy ezen módszer választása esetén a helyi iparűzési
adó alapja az adóalany székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5
millió forint. Ezt az adóalaprészt valamennyi, az adott vállalkozás székhelye és telephelye
szerinti településhez hozzá kell rendelni.
Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a Htv. 2014. január 1-jétől hatályos 39/B. § (9)
bekezdése értelmében az adóalap egyszerűsített meghatározásának választását az adóévre az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bejelentkezési nyomtatványon (az V.
pont kitöltésével) a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül, annak elmulasztása esetén - következő év február 15-ig jelenti be az önkormányzati
adóhatóság számára.
A vállalkozó/vállalkozás e döntése teljes adóévre vonatkozik, így adóéven belül változtatásra
nincs lehetősége!
Amennyiben az adóalany a fenti adózási módot választja, a megelőző időszakról záró
adóbevallást kell tennie!
A fentiek értelmében a bejelentési határidő jogvesztő, a határidő elmulasztását az adózó csak
igazolási kérelem előterjesztésével mentheti ki.
Abban az esetben, ha a KATA adóalany a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerint számított
egyszerűsített adóalap-meghatározásról szóló választási szándékát a fenti határidőig nem
jelezte, akkor csak a következő év február 15-éig nyilatkozhat erről a szándékáról.
A fenti szabály alól nem mentesül az a vállalkozó/vállalkozás, amely korábban áttért a KATA
hatálya alá, de nem jelentkezett be határidőre (KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától
számított 45 napon belül) az önkormányzati adóhatósághoz és esedékesség után záró bevallás
benyújtásával és évközi adóbejelentkezéssel akar KATA adóalannyá válni. Ez esetben is csak
a következő évtől van erre lehetőség!
A KATA alanyiság kezdő időpontját - a bejelentkezéssel egyidejűleg - a NAV által
igazolt dokumentummal szíveskedjenek alátámasztani!
Amennyiben az adózó tevékenysége (vagy csak KATA adóalanyisága!) év közben
megszűnik ill. adózó a vállalkozását szünetelteti, 15 napon belül záró bevallást kell
benyújtani.

