Rövidesen változnak a kisadózó vállalkozók tételes adójának szabályai az iparűzési adóban is
(az egyébként jogvesztő bejelentést, 2022. október 15-ig kell majd megtenni az önkormányzati
adóhatóság számára)
A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az új kata törvényt /2022. évi ..... törvény a kisadózó
vállalkozók tételes adójáról/, amely továbbra is alacsony összegű, kevés adminisztrációval járó, egyszerű
adózási formát kínál a legkisebb vállalkozásoknak. A törvényjavaslat indokolása értelmében az új
szabályozásra azért van szükség, mert a beérkező adatok és a kamarai visszajelzések alapján egyes
munkaadók katás jogviszonyba kényszerítették munkavállalóikat, ezzel az államkasszát, a munkavállalókat
és a tisztességes adózókat is megkárosították. Az új kata megszünteti a visszaéléseket, emellett kedvezőbb
feltételeket kínál a lakosságnak értékesítő legkisebb vállalkozóknak.
Az új kata, a kisadózó vállalkozók tételes adója az eddiginél magasabb, évi 18 millió forint bevételi
értékhatárig kínál egyszerű és kedvezményes adózási módot a legkisebb egyéni vállalkozóknak. Az adó
mértéke minden kisvállalkozónak havi 50 ezer forint.
Az új kata szabályai egyértelmű viszonyokat teremtenek a színlelt munkaviszony kizárása érdekében is: az
adózási formát csak a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók
választhatják. Az új katásoknak így csak magánszemélyektől származhat bevétele, kivételt képeznek a
taxis személyszállítást végzők, akiknél a kizárólag lakossági értékesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan a
gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne.
Amennyiben az Országgyűlés ma megszavazza, az új kata szabályai 2022. szeptember 1-én hatályba
lépnek, a választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az adóhivatalhoz.
Azok, akik nem kívánnak élni az új kata lehetőségével, választhatják az átalányadóra váltást is, amely
2021. január 1-je óta az egyik legkedvezőbb adózási mód. Ezeknek a vállalkozóknak több idejük lesz az
átállásra, ők 2022. október 31-ig jelenthetik be az átalányadó választását.
A törvényjavaslat meghatározza a kisadózó vállalkozók tételes adójának választására jogosult alanyi kört.
Az adó választására jogosult az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti
egyéni vállalkozó, amennyiben megfelel a törvényjavaslat főfoglalkozású kritériumának, továbbá ha az
adóalanyiság választását az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti. A bejelentést az állami adó- és
vámhatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.
Az adóalanyiság a bejelentést követő hónap első napjával jön létre. A tevékenységét év közben kezdő
egyéni vállalkozó az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg választhatja az
adóalanyiságot. Nem választhatja az adóalanyiságot az az egyéni vállalkozó, aki ingatlan bérbeadási,
üzemeltetési tevékenységet végez. Nem választhatja az adóalanyiságot az az egyéni vállalkozó sem, akinek
az adószámát a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban az állami adó- és vámhatóság törölte,
vagy aki a bejelentés időpontjában adószám törlésének hatálya alatt áll. Az állami adó- és vámhatóság a
kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozó
adóalanyként történő nyilvántartásba vételről a meghatározott adatok közlésével értesíti az kisadózót.
A rendelkezés évi 18 millió forintban határozza meg azt a keretösszeget, amelynek eléréséig az
adókötelezettség kizárólag az e törvényjavaslat szerinti tételes adó megfizetésével teljesíthető (ha a tételes
adót az év valamennyi hónapjára megfizeti az adó alanya).
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A rendelkezés rögzíti, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójának megfizetése mely közterheket váltja ki
az adóalanyiság időszakában. Eszerint a tételes adó megfizetésével a kisadózó az alábbiakat teljesíti:
- a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása,
bevallása és megfizetése;
- a saját maga után fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék megállapítása,
bevallása és megfizetése;
- a szociális hozzájárulási adó megállapítása, bevallása és megfizetése.
A tételes adó megfizetésével a kisadózó nem mentesül az általa foglalkoztatott személyek foglalkoztatására
tekintettel teljesítendő adókötelezettségek alól. Ez a törvény általánosságban 2022. augusztus 1-jén lép
hatályba.
Az önkormányzat felé fizetendő helyi iparűzési adó az említett kisadózó vállalkozók tételes adója nem
váltja ki, így arra vonatkozóan az adózóknak majd külön adókötelezettségei/bejelentési kötelezettségei
lesznek.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (továbbiakban: Htv.) foglalt fogalmak is megváltoznak a
„kisadózó vállalkozás” szövegrészek helyébe a „tételes adózó vállalkozó” fogalom kerül.
A Htv. 39/B. § „(3) A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni
vállalkozó (a továbbiakban: tételes adózó vállalkozó) a (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 tételes adózó vállalkozó e minősége
szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó
vállalkozók tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti
alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.”
A Htv. 38. § (1) bekezdése értelmében az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének
napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
A Htv. 38. § (9) A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az adóhatóság által
rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozók tételes
adója hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül jelenti be az adóhatóság számára. A
bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani
a kisadózó vállalkozók tételes adóját, 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 az önkormányzati adóhatóságnak!
Az Elektronikus Önkormányzati Portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati
ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az bejelentési kötelezettségének
megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Az online ügyintézéshez szükséges a Központi
Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás. Az elektronikus bejelentkezés és Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata kiválasztását követően az ÜGYINDÍTÁS menüben ágazta: „ADÓÜGYEK” és ügytípus
„ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK” között „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” néven található
űrlapon tölthető ki és nyújtható be. („ASP_ADO_BEJ” számú nyomtatvány).
Az iparűzési adóbevallás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül nyújtható be, addig az iparűzési
bejelentkezési, változás bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be, kifejezetten
az önkormányzati adóhatósághoz.
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Míg a választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb 2022. szeptember 25-ig kell benyújtani az az állami adóés vámhatósághoz, addig a jelzett bejelentkezési, bejelentési nyomtatványon, a kisadózó vállalkozók
tételes adója hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül (azaz, 2022. október 15-ig) kell
bejelenti az önkormányzati adóhatóság számára. A határidő jogvesztő, így érdemes figyelni a határidő
pontos betartására!
Akik kikerülnek az „új kata” hatálya alól, nekik idén nem lesz semmiféle kötelezettségük, nekik most sem
bejelentkezést nem kell adni arról, hogy hipa alanyként az általános szabályok szerint fognak majd 2022.
szeptember 1-jétől december 31-ig adózni.
Erre az időszakra előleget sem kell fizetniük, legelőször jövő év 2023. május 31-ig kell majd 22HIPA
bevallást adniuk és adót fizetniük.
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.
Rövidesen majd újabb információkat fogunk közölni az adózóknak és könyvelőiknek, hiszen közös
érdekünk, hogy Önök időben értesüljenek adókötelezettségeikről.
Köszönjük az érintettek szíves közreműködését.
Eger, 2022. július hó
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu Honlap cím: www.eger.hu Telefonszám: +36 (36) 523-700
Ügyfélfogadás helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
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