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TISZTELT KATA -ADÓALANY! 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. (3) bekezdése alapján a 
tételes adózást választó KATA adóalanyok helyi iparűzési adó egyszerűsített adóalap-
megállapítási módszere esetén, az adóalany székhelye és telephelye szerinti 
önkormányzatonként, 2,5-2,5 millió Ft az adóalap. Az ehhez kapcsolódó adót, minden 
településen – az ott meghatározott adómértékkel számolva – kell (kellett) megfizetni. 

 Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 
26/2012 (XI.30.) rendeletében szabályozta, hogy legfeljebb 2,5 millió Ft vállalkozási szintű 
adóalapig továbbra is adómentes az adózó. Tehát azt a tételes adózást választó KATA 
adólanyt, akinek Tiszaújvárosban van a bejelentett székhelye és nincs más településen 
telephelye ez a kedvezmény megilleti. 

A 2013.12.31.-éig hatályos Htv. nem tartalmazott adóbevallási kötelezettséget az iparűzési 
adót tételes adóalap szerint fizető KATA alanyok számára. Elegendő volt a bejelentkezési 
nyomtatványon jelezni, hogy az önkormányzati által biztosított adómentességgel a vállalkozó 
élni kíván. 2014. január 1. napjától változott a Htv. A módosuló szabályozás szerint 
amennyiben a törvény és az önkormányzat adta adóelőnyök bármelyikével a KATA-alany a 
továbbiakban is élni kíván, bevallási kötelezettség terheli, (Htv. 39/B. § (3), (6), illetve (9) 
bekezdés), melynek határideje az adóévet követő január 15.-e. 

Mindebből következően az adóelőnnyel járó alacsonyabb összegű HIPA, illetve 
önkormányzat által biztosított adóalap-mentesség érvényesítése csak utólag, bevallás 
mellett lehetséges. 

A tételes, egyszerűsített adóalapot választó teljes évben működő KATA alany számára a 
fizetendő helyi iparűzési adó Tiszaújvárosban 2015. évben a 2,5 millió forint adóalap 1,9%-a, 
azaz, 47.500,-Ft, melyet 2 részletben, március 15.-ig, és szeptember 15.-ig kell megfizetnie. 

Az adó teljesítéséhez – a már korábban is használt lehetőségeken túl (csekk, átutalás, 
átvezetés más adószámláról) – ez évtől helyben, bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosítunk. 

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét arra, hogy az Önkormányzatunk által biztosított 
adóalap mentességet csak és kizárólag abban az esetben tudják érvényesíteni, ha az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon legkésőbb 2016. 
január 15-ig bevallásukat megküldik. A bevallással egy időben az előírt adó törlésre 
kerül és ennek összegét kérelemre visszautaljuk adózóinknak. 

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely kérdésével, problémájával szíveskedjen az 
ügyintézőkhöz fordulni. Polgármesteri Hivatal 205. iroda, telefon: 49/548-021; 49/548-044 E-
mail: ado@tujvaros.hu 
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