A különlegessége, és egyben a „szépsége” a KATA adózásnak, hogy a tételes adózást
választó kisadózó járulékait is kiváltja a havi 50.000 Ft-os adó (főállású adózó esetén).

Ki választhatja?
Egyéni vállalkozó, egyéni cég, és a kizárólag magánszemély tagokból álló Bt, Kkt.

Ki a kisadózó?
Akit kötelező kisadózóként bejelenteni: a személyesen közreműködő tag BT, Kkt. esetén, és
természetesen az egyéni vállalkozó, akik nem munkaviszonyban látják el teendőiket.

Mikortól választható?
2013. január 1-től indul. Ez azt jelenti, hogy december 1. és december 20. között kell
bejelenteni annak, aki év elejétől választja. Egyébként, a bejelentést követő hónap elsejétől
lép életbe a változás – azaz, év közben is folyamatosan választható. Új cégek is választhatják.

Mennyit kell fizetni?
A kisadózó vállalkozásnak, a tételes adózás választás esetén, a főállású kisadózó után havi
50 ezer forintot kell fizetnie (a hónapot követő 12-ig) évi 6 millió forintos árbevételig (havi
500 ezer forint bevétellel kell számolni tört év esetén!).
Másodállású kisadózó után (akinek 36 órát meghaladó főfoglalkozása van) 25 ezer forintot
kell fizetni havonta.

Fontos tudni:
• ha átlépi a 6.000.000 Ft-ot, a meghaladó részre +40%-os adót kell fizetni, de nem „esik ki”
a tételes adózás alól!
• ha átlépi a 6.000.000 Ft-ot, - az alanyi mentesség határát - kötelezően áfa körbe kerül és 2
éven belül nem válthat vissza alanyi (áfa) adómentes körbe!
Az adót, minden megkezdett hónapban meg kell fizetni, ha egy napot dolgozott, akkor is!

Iparűzési adó?
Az iparűzési adó kiszámítására 3 féle módszer áll a kisadózó rendelkezésére. A legegyszerűbb
a székhely és telephely szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint az adó alapja. (adó=
2%) Ez a szám független a kisadózó vállalkozás ténylegesen befolyt bevételétől.
Tehát ebben az esetben, ez egy plusz 50 ezer forintos terhet jelent éves szinten a kisadózónak!

Mikor nem kell megfizetni az adót?
Abban az esetben mentesül a kisadózó az adó megfizetése alól, ha EGÉSZ HÓNAPBAN
táppénzen (azaz legalább 30 napos egybefüggő keresőképtelenség esetén), GYED-en, GYETen, GYES-en volt, ápolási díjat kapott, vagy egyéni vállalkozás lévén, a vállalkozását
szüneteltette.

Mi számít bevételnek?
MINDEN. Kivéve az ÁFA (aki áfa körbe végzi), a hitel, kártérítés, kártalanítás.

Mit vált ki az 50 ezer, illetve a 25 ezer forintos adó?
Minden adót kivéve az ÁFA és az iparűzési adó (ha az általános forgalmi adónak alanya a
vállalkozás).
FONTOS: az alkalmazottak után ugyan úgy fizet mindent, mint eddig!

Milyen nyilvántartásra van szükség?
Aki nem haladja meg a 6 millió forintos árbevételt, annak csak bevételi nyilvántartást kell
vezetni. Ha nincs munkavállalója, akkor nincs havi járulék bevallás sem. Ha nem tartozik áfa
körbe (vagy kijelentkezik az áfa körből) annak áfa elszámolása sincs, és ha mindezeknek
megfelel, akkor év végén is csak egy papírt, egy „Nyilatkozatot” kell beadnia, következő év
február 25-ig. (az a bevallás neve, hogy nyilatkozat.)

