
T Á J É K O Z T A T Ó 

 

a tevékenységüket szüneteltető KATA adózást választók záró bevallási  kötelezettségéről és 

újra bejelentkezéséről 

 

Ha a kisadózó vállalkozások tételes adója (továbbiakban: KATA) hatálya alá tartozó adózó 

adóköteles tevékenységét szünetelteti (bejelentkezési űrlap IV. 6.pont), akkor az adóköteles 

tevékenység szüneteltetése az adózó, vagy a NAV adatszolgáltatása alapján bejegyzésre kerül 

az adózó adóköteles tevékenységi közé. Ebben az esetben az adózónak záró bevallási 

kötelezettsége van az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése kezdő napjától számított 

30 napon belül. A záró bevallás feldolgozásával rögzítésre kerül a KATA adóalanyiság vége, 

és törlődik az adózó ezt követő időszakra vonatkozó időarányos KATA adója.  

A szünetelés végét követően az adózónak be kell jelentenie a KATA adózás újrakezdését 

(bejelentkezési űrlap V.1. pont), és ennek hatására ismét bejegyzésre kerül KATA adóalanyiság 

kezdete és előírásra kerül az ezt követő időszakra a KATA adója.  

Annak érdekében, hogy rendeződhessen az ilyen formában adózók 2021. és 2022. évi 

KATA adózása, fontos, hogy záró bevallásaikat és bejelentésüket is benyújtsák.  

 

a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2022. évi helyi iparűzési 

adóelőleg csökkentéséről  

 

 

2022. évben végződő adóévben, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozók 

esetében, akik megfelel a mikro-, kis- és középvállalkozássá* minősítés feltételeinek 

(továbbiakban: kkv vállalkozó) a  helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, amennyiben a 2022. 

évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték 

több mint 1 százalék.  

Nyírbátor Városi Önkormányzat esetében ez a rendeletben megállapított adómérték 2 %. 

 

Azon kkv vállalkozó, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely 

szerinti önkormányzati adóhatósághoz - az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül -

(például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 

2022. évi adóelőlegeire vonatkozóan 2022. február 25-éig megtegye azt.  

 

Főszabály, hogy amely kkv vállalkozó 2021. évben a nyilatkozatot benyújtotta a NAV 

útján, annak idén nem kell ezt megtennie, automatikusan érvényes 2022. évre is.  

 

A 22NYHIPA jelű nyilatkozat és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján érhető el 

(22NYHIPA - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) ). 

 

Az adószámmal nem rendelkező őstermelők az alábbi linkre kattintva érhetik el az általuk 

kitöltendő nyilatkozatot: 

https://nav.gov.hu/ado/egyeb/Az__Adoszammal_nem_re20210219 

 

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/22nyhipa
https://nav.gov.hu/ado/egyeb/Az__Adoszammal_nem_re20210219


A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára - 

akik ezt a kedvező adózási módot választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell 

nyilatkozatot tenni, nekik adóhatóságunk az 1 %-os mértékkel számolja a két esedékességi 

időpontban fizetendő adóösszeget, vagyis 12.500 Ft-12.500 Ft-ot kell fizetni 2022. március 

16-ig és 2022. szeptember 15-ig. 

 

A továbbiakban a 2021. évi helyi iparűzési adó bevallás pontos kitöltésére hívjuk fel a 

figyelmüket. 

Amennyiben a vállalkozó mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, abban az esetben a 

bevallás Főlapján, a I. Bevallás jellege rész 10. pontját (A mikro-, kis és középvállalkozás 

által benyújtott bevallás) mindenképpen jelölnie kell.  

Amennyiben itt X-et jelöl a négyzetben, akkor lehet alkalmazni azt a szabályt, miszerint a 2021. 

adóévben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén az adó mértéke 

legfeljebb 1% lehet (ha az önkormányzati rendeleti adómérték ettől kisebb, akkor azt kell 

alkalmazni).  

Továbbá a 2021. évi bevallásban a 2022. szeptemberi és a 2023. márciusi adóelőleget is az 

eredeti szabályok szerint kell bevallani, mivel az előleg csökkentésére kizárólag a nyilatkozat 

alapján van mód. Az így bevallott előleg összegét az önkormányzati adóhatóság a nyilatkozat 

alapján a felére csökkenti.   

 

 
*mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősítés feltételei a Htv. és a kis- és középvállalkozásokról szóló, 

fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint: 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint 

 

 

Nyírbátor, 2022.02.15.   

        Adócsoport 


