Tisztelt Adózók!
2020. január 1-től megszűnik az EVA adózási forma. Ebből adódóan minden EVA-s adózónak döntenie
kell, hogy a tevékenységét milyen adózási forma keretében folytatja tovább. A NAV elektronikusan
küldi ki a leglényegesebb tudnivalókról, valamint a választható adónemekről szóló rövid Tájékoztatást,
amely egyebek között az eva-kalkulátor linkjét is tartalmazza.
A Tájékoztatás és az EVA-kalkulátor elérhető
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/eva-tajekoztato
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Azokat a vállalkozásokat, amelyek a 2019-es évből hátralévő részben nem kezdeményezik az adózási
forma megváltoztatását, automatikusan besorolják vagy a társasági adó alá vagy a személyi
jövedelemadó alá (utóbbi az egyéni vállalkozások esetében történik). A többieknek megmarad a
választás szabadsága, ők ezek mellett dönthetnek úgy is, hogy vagy a kisadózó vállalkozások tételes
adóját (KATA), vagy a kisvállalati adót (KIVA) választják.
A két népszerű adónem megfelelő és rugalmas adózási megoldást kínál a legtöbb jelenlegi EVÁsnak, a
két adófajtához bármikor lehet csatlakozni: az érintett a bejelentkezést követő hónap első napjától
már KATÁsként, illetve KIVÁsként adózik.
Számunkra fontos a vállalkozók tájékoztatása a helyi iparűzési adó tekintetében is. Mint ismeretes, a
megszűnő adónem kiváltására több lehetőség is rendelkezésre áll, most néhány fontos tennivalóra
hívnánk fel a társaságok figyelmét.
Adózási nem váltás esetében minden esetben szükség van záróbevallás benyújtására (változásbejelentés benyújtása ebben az esetben szükségtelen), amelyben a záróbevallás benyújtásának
okaként a helyi iparűzési adóbevallás III. rovatában az EVA adóalanyiság megszűnését kell megjelölni.
Fontos azonban, hogy az adózók a következő évi adóelőleget is feltüntessék a bevallásban, függetlenül
attól, hogy milyen adózási nemet választanak.
KATA adózási nem választása esetén az iparűzési adó bevallás többféleképpen is benyújtható:
1.) tételes adóbevallás, amelyben az adó a nettó árbevétel és a bevételt csökkentő költségek
különbözete alapján kiszámított adóalap 2%-a,
2.) egyszerűsített adóalap megállapítás esetén a nettó árbevétel 80%-a lesz az adóalap, ennek
2%-a lesz az adó. Ezt azok az egyébként nem csak KATÁS vállalkozások is alkalmazhatják, ahol
az éves nettó árbevétel nem haladja meg a 8 millió forintot (év közben kezdő adózó bevallása
esetén erre külön figyelni kell!).
Fenti két adóalap-megállapítási módot nem kell előre bejelenteni az Adóiroda felé, elegendő a 2020.
évi helyi iparűzési adóbevallásban jelölni a bevallás VI. rovatában.
Továbbá létezik egy olyan, még kevesebb adminisztrációval járó lehetőség is, amely alapján a KATA alá
tartozó vállalkozások esetében évi fix 50.000,- Ft-ot kell iparűzési adóként megfizetni az év során két
részletben (ha az adóév 365 napnál rövidebb, akkor ennek az összegnek az időarányosan csökkentett
részét). Ennek a módnak a választását azonban mindenképpen előre jelezni kell az Adóirodához
benyújtott változás-bejelentő nyomtatványon. Fontos itt megjegyezni, hogy azon vállalkozások,
amelyek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B §. (3) bekezdése szerinti adóalapmegállapítást választják, erre vonatkozó bejelentésüket a KATA alá történő bejelentkezést követő 45
napon belül, illetve az adott adóév február 15-ig tehetik meg. Ennek a határidőnek az elmulasztása
esetén ezt az adófizetési lehetőséget sajnos már nem választhatja adott adóévre az adózó, ebben az
esetben a fenti két adóalap-megállapítási módot kell alkalmazni.

