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Miért is szeretjük? Miért is bosszankodunk?

 Adózási áttekintő (Hogyan született a KATA)

 - Kezdő vállalkozók: "KATÁ-s leszek......" (Ev, Bt)

 - Lehetek más is, mint KATA-s?

 - Nem kell könyvelő!?

 - 2021: KATA nehéz napjai

 - A "büntetőadó" kérdései és válaszai

 - Vannak-e kivételek? (Költségvetési szervek, külföldi cégek, stb)



Előzmények, törvény alkotás

 Törvényalkotó > 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (továbbiakban: Kata
tv.) A kisvállalatok adózásának egyszerűsítése érdekében került bevezetésre – az általános
szabályoktól eltérő alternatív adózási módként – a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata),
amelynek hatálya alá legkorábban 2012. december 1-jétől lehetett bejelentkezni. Az adóalanyiság a
bejelentkezést követő hónap első napjával jön létre.

 a főállású kisadózók után fizetendő havi 50 ezer – főállásúnak nem minősülő kisadózók esetében havi 25
ezer – forint tételes adó megfizetésével

 6,0 millió Ft bevételig

 Kapcsolódó: ÁFA alanyi mentesség

 Nem munkaviszonyt kiváltó vállalkozások részére alkották meg a jogszabályt!

 Változások évente:

 Pl: 2013-től: 2013. április 21-étől, így a tételes adó hatálya alá bejelentkezhetnek ezen időponttól a
TEÁOR 2008 szerint

 a) 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

 b) 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége besorolású tevékenységet folytatók is



További változások, szabályok
 Bevételi értékhatár növekedése, ÁFA alanyi mentesség utánkövetés

 2016. június 16-ai hatállyal úgy módosította a Katv-t, melynek eredményeként nem számít a 

kisadózó vállalkozás bevételének a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás. 

 2017-től a bevételi felső határ 12,0 mFt-ra növekedett.

 A bevételi értékhatár felett 40 %-os különadó volt és van ma is!

 Jelentési kötelezettségek: február 25 bevallás, a kifizetőknél pedig az 1,0 millió Ft feletti kifizetés 

jelentése

 Adóalanyiság megszűnése 100 eFt adótartozás esetén



Kezdő vállalkozások figyelem!
 Szlogen: Katás leszek, Katás vagyok….

 Sőt lesz két Katás cégem……, meg a páromnak is

A „KATA”-s vállalkozó ugyanolyan vállalkozó, mint aki nem ezt az adónemet választja. A felelősségi 

szabályok és egyéb jogok és kötelezettségek ugyanúgy vonatkoznak rájuk is. Ez csak egy ADÓZÁSI forma!

> Főállású kisadózó, 

> 36 órás jogviszony melletti kisadózó

> Egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy Bt, KKt, ügyvédi iroda

Kedvező adózási konstrukció olyan vállalkozók részére, akik bevétele nem haladja meg éves szinten a 12 

millió Ft-ot, valamint több megrendelőtől származik a bevételük.

➢ A bejelentkezést követő hónap első napjától választható

➢ Csak egy jogviszonyban lehet valaki KATA-s 2021-től

➢ Nem választhatja:

➢ Saját tulajdonú ingatlan bérbeadója,

➢ Va, Fa, Kta

➢ Megszűnik:

➢ Vállalkozás megszűnésével

➢ Ha a Bt-nek KKt-nak jogi személyiségű tagja lesz,

➢ Ha a vállalkozásnak 100 eFt felhalmozott adótartozása van a naptári év utolsó napján



Pozitívumok, negatívumok

 Pozitív:

➢ Egyszerű adminisztráció, bevételi nyilvántartás

➢ 50, illetve 25 ezer Ft tételes adó (kiváltja a SZJA-t, járulékokat, TAO-t, Szocho-t, Szkhj-t)

➢ Negatív:

➢ Nyugdíjalap minimum, táppénz alap minimum

➢ Ellátások 102 ezer Ft alapig, a 75 eFt-os járulék esetén 170 eFt az ellátások számításának alapja

➢ Hitelképesség minimum

➢ Bővített adminisztráció 2020-tól, de 2021-től főleg! (Szerződések, teljesítés igazolások, on-line 

számla adatszolgáltatás

➢ NAV ellenőrzésnek kitettség



Nem kell könyvelő ?!

 Valóban, egy kis könyvelési vénával a bevételi nyilvántartást el tudja készíteni. 

 Bevételi nyilatkozatot ki tudja tölteni, ügyfélkapun beadni, február 25-ig, illetve évközi megszűnés 

esetén a megszűnést követő 30 napon belül.

 Megtanulhatók a számlázási szabályok (számlatömb, e- számla?) Számlára ráírandó: Kisadózó 

vállalkozó. (Ha alanyi mentes: AM rávezetése)

 Bonyolultabb feladat, betegség esetén a táppénz igénylés (Regisztráció, táppénz igénylő lap 

kitöltése, ügyfélkapun beküldése) Táppénz alatt, ha ez 1 hónapnál több, szünetel a járulék fizetés, 

de nem is állíthat ki számlát!

 Induló vállalkozásnál elengedhetetlen a tanács kérése, beszélgetés….

 Utána is lehet: iparűzési adó, kamarai hozzájárulás

 Konkluzió: Nem árt, ha van a tarsolyunkban (névjegyzékünkben) egy jó adótanácsadó.







KATA-n kívül is van vállalkozás
 Egyéni vállalkozó SZJA, vállalkozói adó szabályai szerint

> Eredmény szemléletű pénzforgalmi elszámolás, ( 9% SZJA, 15 % osztalék utáni SZJA, Szochó, havi 

járulék a minimálbér illetve a szakmai bérminimum után)

➢ Társas vállalkozás TAO szerint. Hasonló, mint fent, csak az osztalékot nem kell kötelezően kivenni és 

leadózni.

➢ KIVA, itt már nem mikro, hanem olyan vállalkozásról beszélünk, aki alkalmazotti létszámot is 

foglalkoztat

➢ Alkalmazotti státusz, megbízásos jogviszony egy munkáltatónál a vállalkozói jogviszony helyett



KATÁ-s munkaviszony?
 Ilyen fogalmat nem ismerünk és jó, ha nem is használunk!

 A KATA tv. 14 §-a tételesen kimondja, hogy mikor minősül színlelt szerződésnek egy vállalkozói szerződés, mely

munkaviszonyt leplez.

 14. § (1) A kisadózó vállalkozással kötött szerződést, ügyletet és más hasonlócselekményeket valódi tartalmuk szerint, a

rendeltetésszerű joggyakorlásfeltételére figyelemmel kell minősíteni. Ha a kisadózó vállalkozással kötöttszerződés, ügylet

tartalma szerint a kisadózó és harmadik személy közöttimunkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket

e törvénytől eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani

 (2) Az adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében - a (3) bekezdésfigyelembevételével az ellenkező bizonyításáig - vélelmezi,

hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozással összefüggésben a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles adózó között

munkaviszony jött létre

 (3) A (2) bekezdésben foglalt vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha azalábbi körülmények közül egynél több megvalósul:

a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;

b) b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. §szerinti adatszolgáltatásra köteles személytől

szerezte;

c) c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasításta tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;

d) d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;

e) e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. §szerinti adatszolgáltatásra köteles személy

bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;

f) f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg

g) g) a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a

2. § 8. pont a) vagy g)alpont szerint nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózóvállalkozás naptári évi

bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. § 8.

pont a)vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem.(4) A 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személyt és az

azzal kapcsoltvállalkozási viszonyban álló személyeket e § alkalmazásában egy személynekkell tekinteni.



 A fent idézett törvény tartalmazza a munkaviszonytól való elhatárolást. A törvény alapból vélelmezi 

a burkolt munkaviszonyt, és akkor tekinti ezt megdőltnek, ha a felsorolt 7 pontból kettő 

megvalósul. Pl. saját székhelyén (telephelyén) saját eszközeivel végzi az adott tevékenységet a 

katás. 

 Ehhez kellett egy jó szerződés, teljesítés igazolás, a munka dokumentálása a KATA-s és a másik 

vállalkozás között. 

 Vannak tevékenységek, amelyeket nem lehet vállalkozóként végezni, mert az egyértelműen

munkaviszony. Ilyen például a boltban az eladó vagy egy recepciós. A munkáltató mondja meg,

hogy mit csináljon, mikor csinálja és biztosítja hozzá a szükséges feltételeket. Tehát egy ilyen

tevékenységre hiába kötnénk egy „katás” vállalkozási szerződést, az színlelt lenne. Ez

munkaviszony.



KATA nehéz napjai, avagy a 2021. évi 

változások
 Legfontosabbak: 

 1. Minden partnernek előre bejelenteni, hogy KATA-s vállalkozóval köt szerződést (Nem elegendő 

csak utólag a számlán feltüntetni!)

 2. Egy kifizetőtől származó 3,0 millió forint feletti kifizetés esetén a kifizető 40 %-os „büntető” 

adót köteles fizetni. (magánszemély nem kifizető)

 3. Ha egy külföldi vállalkozástól 3,0 millió Ft felett szerez bevételt, akkor a vállalkozó a 3 mFt

feletti bevétel 71,42 %-a után 40 %-os adót fizet. (28,57 %-os adó)

 4. Már csak egy vállalkozói jogviszony keretében lehet valaki KATA-s vállalkozó.

 5. A kifizetői adatszolgáltatás változása: Nem csak az 1 millió Ft felett kifizetett összegekről kell 

jelentést adni, hanem január 31-ig a kifizető köteles tájékoztatni a KATA-s vállalkozót az általa 

befizetett 40 %-os adóról és annak alapjáról

 6. Kapcsolt adóalanytól származó bevétel esetén:

- belföldi kapcsolt adóalanytól szerzett bevétel után - már az első forinttól - a számlát befogadó fizeti 

a plusz 40%-os adót. 

- külföldi kapcsolt adóalanytól szerzett bevétel esetén a bevétel 71,42%-a után kell megfizetni a 

katásnak a 40%-os adót



Kivételek a 40 %-alól

 1. Ha már a 12 mFt-on túl van a vállalkozó és fizeti a 40 %-ot, már nem kell fizetni az új 40 %-ot

 2. Egészségbiztosítási alapból származó finanszírozás nem számít bele 

 3. A költségvetési szerv (ÁHT szerinti) juttat a vállalkozónak

 4. Külföldre történő számlázás és annak buktatói



2. Felnőttképzés és 

adóadminisztráció
➢ Néhány gondolat:

➢ Engedély, vagy bejelentés és jogszabály - ÁFA mentes képzés (Tárgyi adómentes!! Nem 

keverendő az Alanyi mentessel)

➢ Képesítési követelményeknek eleget kell tenni. (az adómentességet az adóalany csak 

akkor alkalmazhatja, ha a javára tevékenykedők között legalább egy olyan természetes 

személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon 

megfelel)

➢ Az igénybevevő részéről költségként-, TAO alapcsökkentő tételként történő elszámolása:

➢ Olyan szervezet nyújtja a képzést, amelynek a jogszabályban meghatározott alapfeladata 

a képzés, vagy bejegyzett felnőttképzési tevékenységet végez,

➢ valamint nyilatkozat formájában a képzést nyújtó tájékoztatást adott a képzési költséget 

fizető részére arról, hogy az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit 

teljesítette.
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