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7 kérdés 7 válasz a
KATA-val

2013. január 1-jén lépett hatályba a kisadózó vállalkozások tételes adójáról
(„KATA”) és a kisvállalati adóról („KIVA”) szóló 2012. évi CXLVII. törvény. A
kisadózó vállalkozások A törvény hatálybalépése után látott „napvilágot” néhány
érdekesség, illetve kérdés, amely segíthet eldönteni, hogy érdemes e KATA-zni,
ha valaki év közben kívánna áttérni az új adónemre.
1.

Hogyan számítódik a nyugdíjjogosultság KATA esetében?

Havi 81.300 Ft-ot lehet keresetként figyelembe venni főállású KATÁs esetében,
ami mivel alacsonyabb a jelenlegi minimálbérnél (98.000 Ft), arányosítani kell a
leendő öregségi nyugdíj kiszámításakor. A szolgálati időbe a KATA-s időszak 100
%-ban beleszámít.
2.
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Mit vált ki a KATA?

Vállalkozói személyi jövedelemadót, vállalkozói osztalékadót, társasági adót,
személyi
jövedelemadót,
szociális
hozzájárulási
adót,
egészségügyi
hozzájárulást, szakképzési hozzájárulást. Az áfa bevallást nem váltja ki a KATA
(kivéve az alanyi mentességet).
3.

Mennyi a KATA összege?

Főállású kisadózó esetén 50.000 Ft/kisadózó, nem főállású esetén 25.000 Ft/hó.
4.

Mire ügyeljünk számlázáskor?

A KATA választása esetén a számlán illetve nyugtán fel kell tüntetni a Kisadózó
megjelölést.
5.

Biztosított e a KATA-s vállalkozó a társadalombiztosítás alapján?

Csak abban az esetben, ha főállású, a nem főállású kisadózó e jogviszonya
alapján nem minősül biztosítottnak.
6.

Van e felső határa a KATA-nak?

Nincsen, de 6 millió forint bevétel elérését követően 40% mértékű különadót kell
fizetni a meghaladó rész után.
7.

Kik választhatják a KATÁT?

Egyéni vállalkozók, Kkt-k, Bt-k, egyéni cégek.
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7 Questions and 7
Answers regarding
small enterprise tax

From 1 January 2013 new taxes have been introduced in Hungary according to
the Act CXLVII. On 2012 regarding the tax of small enterprises (“KATA”) and
small companies (“KIVA”). We have chosen 7 interesting questions and answers
in order to simplify the decision who would like to choose the tax of small
enterprises.
1.

How the pension liability is calculated?

An income of HUF 81.300 /month can be taken into account as income subject to
future pension contribution, which is lower than the monthly minimal wage of HUF
98.000. This means that the future pension contribution should be taken into
account on proportional basis. The activity 100% can be qualified as an
employment enable for future pension contribution.
2.
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What taxes are replaced by the “KA?

The new tax can be applied instead of personal income tax, dividend tax,
corporate income tax, social security tax, health contribution and training
contribution. The tax does not replace the value added tax (expect the entities
which are exempted of VAT).
3.

What is the amount of the tax?

The amount of the tax is HUF 50.000/month if the individual has no other
employment relationship and HUF 25.000/month if the individual is a pensioner or
has other employment relationship.
4.

What are the invoicing requirements?

The fact that the company/entrepreneur is a small tax payer should be indicated
on the invoice issued by such entity.
5.

If the individual is working as a small entrepreneur will be subject to
social contribution?

Only if the individual does not have other employment relationship.
6.

Is there an income limit for this new tax?

No, however if the income arrange the limit of HUF 6 million on annual basis the
proportional amount will be subject to 40% surplus tax.
7.

Which entities can choose this new tax?

Partnership (“Bt”) and common partnership (“KKT”) only with private individual
members and private entrepreneurs/private entities.
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