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TISZTELT KATA - ADÓALANY! 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/B. (3) bekezdése alapján 
a tételes adózást választó KATA adóalanyok helyi iparűzési adó adóalap-megállapítási 
módszere esetén, az adóalany székhely, illetve telephelye szerinti önkormányzatonként, 2,5-
2,5 millió Ft az adó alapja. 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. 

Az adóalap utáni adót, minden településen – az ott meghatározott adóévi adómértékkel 
számolva – kell megfizetni. 

A tételes (fix) adóalapot választó teljes adóévben 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 16.-ig, és szeptember 15.-ig kellett megfizetnie. 

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 
26/2012 (XI.30.) rendeletében szabályozza, hogy az adózónként, legfeljebb 2,5 millió Ft 
vállalkozási szintű adóalapig adómentesség vehető igénybe. A fentiek alapján azt a tételes 
adózást választó KATA adóalanyt, akinek Tiszaújvárosban van a bejelentett székhelye és 
nincs más településen telephelye a mentesség megilleti. 

A Htv. 39/B. § (6) bekezdése szerint, amennyiben a törvény és az önkormányzat adta 
adóelőnyök bármelyikével a KATA-alany utólag élni kíván, bevallási kötelezettség 
terheli, melynek határideje az adóévet követő január 15.-e. 

Mindebből következően az önkormányzat által biztosított adóalap-mentesség 
érvényesítése csak utólag, bevallás benyújtása mellett lehetséges. 

A 2015. adóév után a bevallás benyújtásának határideje: 2016. január 15. 

A 2015. évi HIPA bevallás nyomtatvány és az adózással kapcsolatos egyéb információk a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapon az ügyfélterminál/adóügyek alatt elérhetők. 

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét arra, hogy az Önkormányzatunk által biztosított 
adóalap mentességet csak és kizárólag abban az esetben lehet érvényesíteni, ha azt az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon legkésőbb 2016. 
január 15-ig megküldik. A bevallással az előírt kötelezettség törlésre kerül és a 
megfizetett adó összegét kérelemre visszautaljuk (átvezetjük) adózóinknak. Rendelkezés 
hiányában a jóváírt összeg a 2016. évi adókötelezettségre kerül elszámolásra.  

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely kérdésével, problémájával szíveskedjen az ügyintézőkhöz fordulni. 
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