Tisztelt Adózók!

2013. évtől változnak a helyi iparűzési adóztatás szabályai is. Január 1-től két új adónemmel bővült a
vállalkozások által választható adónemek, ugyanakkor egyes adónemek beépültek az új adónemek
közé.
A 2013. évtől bevezetésre került új adónemek, a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) és a
kisvállalati adónak (KIVA) szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
2012. évi CXLVII. tv. (tov. Katv.) tartalmazza. A tételes adó választása a vállalkozások számára az
adminisztráció jelentés egyszerűsödését jelentheti.
Az említett adónemeket választó adózóknak az önkormányzati adóhatóság felé két kötelezettségeket is
teljesíteniük kell:
1. egyrészt a pátyi önkormányzati adóhatóság felé a változás bejelentését és
2. a lezárt előző időszakra a záróbevallás megtételével kapcsolatos kötelezettséget is rendezniük
kell, melyekről szeretnénk tájékoztatni az érintetteket.

1. Bejelentkezés és bevallás a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá
(KATA)
A kisadózók tételes adójának alanyát az önkormányzati adóhatóság felé is bejelentési kötelezettség
terheli arról, hogy az iparűzési adóalap tételes összegű meghatározásával kíván élni. Ezt a bejelentést
az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bejelentési, bevallási nyomtatványon köteles
megtenni, mégpedig a kisadózók tételes adójának hatálya alá tartozástól (első alkalommal 2013.
január 1.) számított 15 napon belül.
Az adóalap tételes összegben való meghatározását a kisadózó vállalkozási lét teljes időszakára lehet
választani, és ez a döntés mindaddig nem változtatható meg, amíg a vállalkozó iparűzési adó-alany
kisadózó vállalkozásnak minődül. A kisadózó vállalkozás döntését tartalmazó bejelentkezési,
bejelentési nyomtatvány végrehajtható okirat, mert e dokumentumokban közli a kisadózó vállalkozó
azt, hogy tételes adóalap-megállapítást alkalmaz, e dokumentum alapján lehet megállapítani a
fizetendő adó összegét.
Ha a vállalkozó év közben (tehát nem 2012. december 31-ig) dönt arról, hogy a kisadózók tételes
adója szerinti adózási módot választja, és egyben dönt arról is, hogy az iparűzési adóban a tételes
iparűzési adó-alap alapján számítja ki adóját, akkor az adóéve első napjától a kisadózó vállalkozások
tételes adójában fennálló adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő időszakról bevallást kell
benyújtania. A bevallás-benyújtás időpontját a Htv. nem tartalmazza, tehát ekkor az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. tv. 32. § (1) bekezdésben feltüntetett fizetendő adót is eddig kell megfizetni,
illetve – ha az adóévben megfizetett adóelőleg több mint a fizetendő adó – a túlfizetés ekkortól
igényelhető vissza.
A kisadózó vállalkozást e minőségben adóelőleg-bejelentési, adóelőleg-bevallási, adóelőleg-fizetési
kötelezettség, továbbá – ha csak a Htv.-ből más nem következik – adóbevallás-benyújtási kötelezettség,
valamint a Htv. 39. §-ának (2) bekezdése szerinti adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.
A KATA-t választóknak – változatlan tényállás esetén – iparűzési adóbevallási kötelezettségük
sem lesz a jövőben.

2. A kisvállalati adó választására vonatkozó előírások, bejelentkezés és bevallás (KIVA)
A kisvállalati adó választása esetén a vállalkozás mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási
adó és a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól. Az adó mértéke – e közterhek kiváltására
is figyelemmel – az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó nem mentesít a helyi adók
(iparűzési adó, építményadó) bevallása és megfizetése alól.
A kisvállalati adóalanyiság a választás – állami adóhatósághoz történő – bejelentését követő naptári
év első napjával (legkorábban 2013. január 1-jével) jöhetett létre, amely bejelentést legkorábban az
adóévet megelőző év december 1-jétől, legkésőbb az adóévet megelőző év december 20-áig lehet
megtenni. A kormány döntése értelében az új adó hatálya alá december 1-től január 15-ig lehetett
bejelentkezni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Ezt követően kell az önkormányzati adóhatóság felé
bejelenteni a választást, legkésőbb 2013. január 15-ig, ugyanis ez az adózási mód adóévre választható,
a határidő jogvesztő.
(Részletesen a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelosallamtitkarsag/hirek/kisvallalat-ado-kalkulator- linken olvashatnak az érdeklődők.)
A kisvállalati vállalkozás 2013. évtől választhatja, az adó alapjának általános és egyszerűsített
meghatározását, ez utóbbi esetben az adó alapja a kisvállalati adója alapjának 20 %-kal növelt összege.
Az adóalany a kisvállalati adót 2013. adóévben a helyi iparűzési adóbevalláson vallja be, melynek
benyújtási határideje az adóévet követő év május 31.-e. Az adóévre megállapított adót a bevallás
benyújtására előírt határidőig kell fizetni, illetve a visszajáró adót szintén ezen időponttól lehet
visszaigényelni.
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a „Bejelentkezés, változás-bejelentési” nyomtatvány, elérhető és
megtalálható Páty honlapján (www.paty.hu) az Adóigazgatási iroda letölthető dokumentumai között.
Egyéb tájékoztató anyagokat a http://nav.gov.hu/ és http://ado.hu/ honlapokon olvashatnak az
érdeklődők.

