TÁJÉKOZTATÓ
2022. szeptember 1-jén hatályukat vesztették a kisadózó vállalkozások tételes adójának
(régi kata) szabályai, ezért a „régi” katásoknak 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél
fogva megszűnt a kata adóalanyiságuk.
A megszűnéssel kapcsolatban a korábbi katásoknak nincs külön bejelentési kötelezettségük.
Az Önkormányzat az ASP adó szakrendszerben központilag rendezte az időarányos
/07.01.-08.31/ időszakra vonatkozó adófizetési kötelezettséget. Erről az adófolyószámlák
elektronikus úton kiküldésre kerültek. Fizetendő adó esetén biztosítva lett
készpénzátutalási megbízás /csekk/.
Minden érintett egyéni vállalkozónak, illetve vállalkozásnak el kell döntenie, hogy milyen
szabályok szerint adózik 2022. szeptember 1-jétől. A döntéshez mérlegelni kell, hogy ki melyik
lehetőség feltételeinek felel meg.
A.) Bejelentési kötelezettség az Önkormányzati Adóhatósághoz
Az „új KATA”-ba jelentkezőknek - a NAV-hoz történő bejelentés mellett -, amennyiben
az önkormányzati adóhatóságnál is a KATA adózási módot szeretnék választani, egy
egyszeri bejelentést kell tenniük a „Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési
adóban, idegenforgalmi adóban” elnevezésű űrlapon, az E-ÖNKORMÁNYZAT
portálon keresztül, elektronikusan.
Az űrlap beadási határideje: 2022.10.15.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nem elegendő a NAV felé történő bejelentés,
hanem külön be kell jelenteni az önkormányzat felé is, amennyiben a helyi iparűzési
adóban is a KATA adózást kívánja választani az adózó, a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 39/B. § (9) bekezdésében foglaltak szerint:
39/B. § (9) „A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az
adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a
kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45
napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése
a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját
nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési,
bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
B.) Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé választható lehetőségek:
1. Az egyéni vállalkozók teendői
Az új katát kizárólag az Evectv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban
szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a nyilvántartásban rögzített
tevékenységeire.

Azok a katás egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az új kata feltételeinek, nem válnak
automatikusan az új kata alanyává. Ha az új kata szerint szeretnének adózni, azt be kell
jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).
Az új kata választásáról 2022. augusztus 1-jétől lehet nyilatkozni, a 2022. szeptember 25ig megtett nyilatkozat alapján az új kata szerinti adóalanyiság 2022. szeptember 1-től jön
létre, ha az egyéni vállalkozó 2022. szeptember 1-jén megfelel a Kata tv-ben
meghatározott feltételeknek. Az adózókat 2022. szeptember 1-től kezdve értesíti a NAV
a Kata tv. szerinti nyilvántartásba vételről.
Ha az egyéni vállalkozó nem felel meg az új kata feltételeinek, akkor a NAV elutasítja a
bejelentkezést és erről határozatot küld.
A már működő egyéni vállalkozók a nyilatkozatot
-az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) az „Egyéni vállalkozók adatés változásbejelentése” menüpontban
-az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) a 22T101E jelű
adatlapon tehetik meg
2. Az átalányadózás választása
Az az egyéni vállalkozó, aki 2022. augusztus 31-én a régi kata szerint adózott, és nem
felel meg az új kata feltételeinek, mert
-nem az Evectv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni
vállalkozó (idetartozik az egyéni ügyvéd, a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az
egyéni szabadalmi ügyvivő és a szolgáltató állatorvosi tevékenységre jogosító
igazolvánnyal rendelkező magánszemély
-nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó
-adószámát a NAV a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte, vagy
a bejelentés időpontjában adószámtörlés hatálya alatt áll
- az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság
választásának évében bevételt szerzett
az választhatja az átalányadózást, ha megfelel az átalányadózás feltételeinek.
Ha az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja, azt 2022. augusztus 1-től 2022.
október 31-ig jelentheti be. Ez esetben az átalányadózás kezdete 2022. szeptember 1.

Választását
-az szerinti egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó ONYA-ban
az „Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése” menüpontban vagy ÁNYK-ban
a 22T101E jelű adatlapon
-az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni ügyvéd, közjegyző, egyéni szabadalmi
ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenységre jogosító
igazolvánnyal rendelkező magánszemély pedig az ONYA-ban a „Természetes
személyek adószámigénylése, változásbejelentése” menüben vagy az a 22T101
jelű ÁNYK-s űrlapon
jelentheti be a NAV-hoz.
Aki nem nyilatkozik az átalányadózás választásáról, annak 2022. szeptember 1-től a
vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint kell adóznia.
Az átalányadózó vagy a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni
vállalkozónak, ha biztosított, a biztosítási jogviszonyát be kell jelentenie a 22T1041-es
nyomtatványon, mely legegyszerűbben az ONYA-ban tehető meg. A biztosított egyéni
vállalkozónak 18,5 % társadalombiztosítási járulékot és 13 % szociális hozzájárulási adót kell
fizetnie a tárgyhót követő hónap 12. napjáig, és havonta be kell vallania a 2258-as bevallásban.
II. A társas vállalkozások teendői
Nem választhatja az új katát a 2022. augusztus 31-én a régi katásként működő
-egyéni cég
-kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság
- kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság, valamint
-az ügyvédi iroda
Ezek a vállalkozások eldönthetik, hogy a kisvállalati adót (kiva) vagy a társasági adót (tao)
választják.
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-az ONYA-ban a „Külföldi szervezetek, egyházak, társasházak és egyéb szervezetek
adat- és változásbejelentése” vagy a „Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek és
egyéni cégek adat- és változásbejelentése” nyomtatványon
-az ÁNYK-ban a 22T201 vagy a 22T201T jelű nyomtatványon
arról, hogy 2022. szeptember 1-jétől a kiva szerinti adózást választja.
Ha a nyilatkozatot nem nyújtja be, automatikusan a tao szabályai alá kerül, erről nem kell
bejelentést tennie.

