TÁJÉKOZTATÓ
KATA ADÓALANYOK HELYI IPARŰZÉSI ADÓKEDVEZMÉNYÉNEK
IGÉNYBEVÉTELÉSRŐL
A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozók a 2019. évi
egri helyi iparűzési adókedvezményt az önkormányzati adóhatóság felé legkésőbb
2020. január 15-ig benyújtott helyi iparűzési adóbevallásban vehetik igénybe!
Tisztelt Vállalkozók/Vállalkozások!
Egyre közkedveltebb a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), így több ezer adózót érinthet az év eleji
iparűzési adóbevallási határidő. (Általános szabályként a bevallás határnapja 2020. május 31-e.) A kisadózó
vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára, akik ezt a kedvező adózást
választották az önkormányzati adóhatóságnál is, a helyi iparűzési adóban az 50%-os mértékű egri
iparűzési adókedvezményt úgy tudják csak igénybe venni, ha 2020. január 15-ig adóbevallást
nyújtanak be.
Az iparűzési adóbevallás benyújtása csak lehetőség a KATA adóalanyok számára, nem kötelező
érvényű, ám az adóelőny érvényesítése - valamennyi hivatkozott tényállás esetében - csak a bevallás
benyújtásával lehetséges.
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.
Általánosságban 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
adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá a 39. § (2) bekezdése szerinti adóalap-megosztási
kötelezettség nem terheli.
Ugyanakkor, amennyiben helyi önkormányzati adókedvezményt kíván érvényesíteni, akkor a Htv. 39/B.
§ (6) bekezdése értelmében kisadózó vállalkozás adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15ig, ha a (3) bekezdés szerint az adóévre fizetendő adó a (4) bekezdés alapján az adóévre ténylegesen
megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési
kötelezettség szünetelésének volt helye, illetve ha az önkormányzat rendelete alapján az adóévben
adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 39/D. § alapján az adóalap vagy a 40/A. § alapján az adó
csökkentésére jogosult és az adót csökkenteni kívánja.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelete értelmében az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten a
2,5 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési
adójából 50%-os önkormányzati adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezményt nem befolyásolja,
hogy az adózó az adó alapját egyszerűsített módon határozza meg.
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Az adócsökkentés esetkörei a következők lehetnek:
- helyi önkormányzati adókedvezményt kívánnak igénybe venni, vagy
- az ideiglenes jellegű tevékenység végzése után megfizetett átalányadót az állandó jellegű
adókötelezettségük kapcsán a fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
- a megfizetett útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be
kívánják számítani.
A bevallás benyújtása csak lehetőség a KATA adóalanyok számára, nem kötelező érvényű, ám az
adóelőny érvényesítése - valamennyi hivatkozott tényállás esetében - csak a bevallás benyújtásával
lehetséges.
HIPA bevallás benyújtásának határideje: 2020. január 15!
Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési adóbevallási nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be az
önkormányzati adóhatósághoz.
Elektronikus ügyintézésről röviden
Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon (korábbi nevén:
Önkormányzati hivatali portál) keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez
szükséges szolgáltatásokat. Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi címen:
https://eonkormanyzat.gov.hu https://ohp.asp.lgov.hu Az E-önkormányzat portál működéséről részletes
leírás található itt található: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
Az E-önkormányzat portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók
azonban bejelentkezéshez kötöttek.
Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:
Önkormányzat-kereső
Űrlapok kitöltése beküldés nélkül
Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:
Elektronikus űrlap beküldése
Mentett űrlapok elérése és megnyitása
Ügykövetés
Adóegyenleg-lekérdezés
Adóbevallási információk lekérdezése
Saját önkormányzatok listája
A bevallási nyomtatvány elkészítése előtt javasoljuk az E-önkormányzat portálra történő
bejelentkezést és betekintést (bevallás, befizetés, számlaegyenleg)! Az elektronikus ügyintézés
szolgáltatásai minden ügyfél számára elérhetők, azonban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a 2.§ (1)
bekezdés szerinti ügy tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelezettek például gazdálkodó szervezet,
költségvetési szerv, köztestület, az ügyfél jogi képviselője. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
szóló 451/2016. (XII.19) Korm. rend. 89. § szerint a gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartására
szolgáló biztonságos kézbesítési szolgáltatási címe a Cégkapu.
2019. január 1. napjától az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu használható az egyéni
vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével.
Az E- Önkormányzati portál működésének részleteiről, elérhető szolgáltatásokról honlapunkon bővebben is
olvashatnak. https://www.eger.hu/hu/adougyek/hirek-aktualitasok
Az ÜGYINDÍTÁS menüben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által közzétett űrlapok
tölthetők ki. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi adózást szabályozó önkormányzati
rendelet(ek) alapján az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bevallási/bejelentkezési
nyomtatványok az E-önkormányzat portálon az űrlap keresőben az ’Adóügy’ ágazat alatt érhetők el.
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Az E-önkormányzat portálon megjelenő űrlapokat az önkormányzat teszi közzé a portálon. Az elintézni
kívánt üggyel kapcsolatos nyomtatványt az űrlap kereső szolgáltatás használatával az adott önkormányzatnál
tudja kiválasztani.
HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNY
A helyi iparűzési adóbevallás megtételére - online bejelentkezést követően - az E-önkormányzat portál
szolgál, ahol lehet az ügyet indítani, a bevallást elkészíteni és továbbítani. Azon kisadózó vállalkozás
adóalanyok, akik a 2019. évre vonatkozóan az önkormányzat rendelete alapján helyi önkormányzati
adókedvezményt kívánnak érvényesíteni, ezt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságához
elektronikusan benyújtott „ASP-ADÓ-087-2019” számú „Bevallás a helyi iparűzési adóról”
nyomtatványon tehetik meg, melynek végső határideje: 2020. január 15-e.
FONTOS! A kisadózó vállalkozás az állandó jellegű iparűzési tevékenység végzése esetén választása szerint
jogosult az adó alapjának egyszerűsített meghatározására. Fontos azonban, hogy ehhez ezt az igényét az
adóalanyiság kezdetétől számított 45 napon belül be kell jelentenie Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati
Adóhatósághoz. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál (állami adóhatóság) választani a KATA-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 jelenteni – az előírt nyomtatványon - az önkormányzati
adóhatóságnak!
Tájékoztatjuk arról, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adóját, adóalap-megállapítás választását a
vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési
(„ASP_ADO_BEJ” számú nyomtatvány), 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 az adóév február
15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a kisadózó vállalkozások tételes adója szerint kívánja
megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
Tájékoztatjuk, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos
tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról,
elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a https://www.eger.hu/hu/adougyek elérhetőségen
részletesen tájékozódhat.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/
Lezárva: Eger, 2019. december 5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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