
KATA vállalkozás beindítása 
 

 
Üdvözöllek az ÁFA mentes KATA adózás alá tartozó egyéni vállalkozóként. Az alábbiakban néhány jó tanácsot 
szeretnék adni a vállalkozás beindításával és működésével kapcsolatban. 
 
Sikeres vállalkozást kívánunk. 
 
Üdvözlettel  
Farkas Imréné 
ügyvezető 
  
PontAzÍre Kft 
1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 132 
06 20 364-3472 
http://www.pontazire.hu 
E mail: pontazire@chello.hu 
 
Ki nem választhatja a KATA-t? 
 

• az az adózó, akinek 2 éven belül adószámát felfüggesztették, vagy törölték.  
• 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységre  
• A kisadózó vállalkozás terhére az adóhatóság számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért vagy be nem 

jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért mulasztási bírságot állapít meg.  
• Nem javasolt annak, akinek várhatóan magasabb árbevétele lesz a  6 Millió Ft-nál. Amennyiben ezt a 

keretet túllépi, úgy a feletti rész 40%-át köteles adóként megfizetni. 
 
 
Mire lesz szükség a beindításhoz? 
 

1. Számlatömb (vagy számlázó program használata) 
A Papírboltokban kapható a készpénzfizetési, valamint olyan számlatömbök, amelyek a fizetési mód 
meghatározására is szolgálnak. Az utóbbira akkor van szükség, ha a megrendelő átutalással fizet, 
különben elég a készpénzfizetési számlatömb. 
A vásárláskor be kell mutatni az Önkormányzat által kiállított IGAZOLÁS-t, valamint vinni kell a személyi 
igazolványt és az adókártyát. 

2. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 
Szintén a Papírboltokban kapható ez a nyomtatvány, amelyen a vásárolt számlatömböket kell 
nyilvántartásba venni. 

3. Pecsét 
Az ÁFA mentes egyéni vállalkozások ugyan nem kötelezettek pecsét használatára, de azért ajánlott 
mivel mindazokat az adatokat rátehetjük, amely adatokat a számlának kötelezőn tartalmaznia kell, így 
biztosak lehetünk abban, hogy minden egyes számlánk a törvénynek megfelelően lett kiállítva. 
Ajánlott tartalom: 

• XY egyéni vállalkozó 
• A vállalkozás székhelye 
• A vállalkozás adószáma 
• Nyilvántartási szám. 

 
Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a KATA-s vállalkoz ó a számlára köteles ráírni, hogy 
 

„Kisadózó” 
 

ezért javaslom rátetetni a bélyegzőre alulra, felt űnően. 
 
 
Számla kiállítása 
 
Mivel alanyi adómentes vagy, a számlán az adótartalom cellát ki kell nullázni és megjegyzésként az „AM” –t kell 
beírni. Ez az alanyi adómentességet jelöli. Valamint a Kisadózó megjelölést is tartalmaznia kell, ezért ajánlott a 
pecsétre ráhelyezni, vagy külön pecséttel a számla tartamára rábélyegezni, vagy kézzel ráírni. 

 

Számlázó program használatának bejelentési kötelezettsége (23/2014 (VI.30) NGM rendelet. 4.) 

Amennyiben nem számlatömböt, hanem számítógépes számlázó programot használ a vállalkozó úgy azt a NAV 

által kiadott elektronikus nyomtatványon (SZAMLAZO) be kell jelenteni  az adóhatóság felé: 

� a számlázó program neve, azonosítója (verziószám) 



� a fejlesztő neve, adószáma (ha van) 

� az értékesítő, rendelkezésre bocsátó neve, adószáma 

� a beszerzés, ill. használatba vétel időpontja 
 
A bejelentést az utóbbi dátumtól (beszerzés dátuma) számított 30 napon belül kell megtenni. Ha a vállalkozó a 
meglévő számlázó programját kivonja a használatból, szintén bejelentési kötelezettsége van. A bejelentési 
kötelezettség – némileg eltérő tartalommal – azokra is vonatkozik, akik online számlázási rendszert vesznek 
igénybe. 
 
KATA éves keret 
 
Ha az alapítás dátuma évközben kezdődik 2015-ben az éves kereted: havi 500.000.- azaz: Ötszázezer forint. A 
hónapok számába az alapítás hónapja is beleszámít, függetlenül attól, hogy az kezdő hónap-e, vagy sem.  
Minden további egész évre a keret 12*500.000.- azaz 6.000.000.- FT 
 
 
IPARŰZÉSI ADÓ 
 
Most a bejelentkezéskor kell eldönteni, hogy a három lehetőség közül, (ez a tervezett bevételedtől függ) melyik 
módot választod. 
 
1. Katás egyszerűsített mód 

Ebben az esetben nem kell bevallást készíteni, de az éves fizetendő összeg a 2.5 millió forint 2%-a, vagyis 
50.000.- Ft, amelyet két részletben kell megfizetni. Éves 3.000.000 Ft feletti keresetnél éri meg. 

2. 1 millió forint alatti mentesség választása. Feltétele, hogy az éves kereset 1M alatt van. 
3. A bevétel 80-ának 2%-a. Ez a módszer ajánlott évi 3.000.000 Ft alatt. 
 
Szerződéskötés (vélelmezett munkaviszony) 
 
A KATA törvény meghatározza, hogy mikor tekinthető NEM MUNKAVISZONYNAK egy szerződés. Erre hat 
pontban összefoglalja, hogy milyen feltételek mellette lehet megd őltnek tekinteni a munkaviszony vélelmét.  
Ellenkező esetben visszamenőlegesen munkaviszonynak minősíthetik a KATA-s jogviszonyt, amely mind a két fél 
részéről költséggel és nagy összegű büntetéssel jár. Tehát alaposan át kell tanulmányozni a szerződést és 
legalább 2 feltételnek meg kell felelnie a működésnek ahhoz, hogy törvényes legyen. 
Íme a feltételek: 
 
A vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül  
egynél több megvalósul:  
 
•  a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy   végezhette;  
•  a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem adatszolgáltatásra    köteles (megrendelő) személytől  
   szerezte;  
•  az adatszolgáltató megrendelő nem adhatott utasítást a tevékenység    végzésének módjára vonatkozóan;  
•  a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;  
•  a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a    megrendelő személy bocsátotta a  
   kisadózó rendelkezésére;  
•  a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg. 
 
 
KATA bevétel nyilvántartás 
 
A KATÁ-sok bevétel nyilvántartásra kötelezettek. E mailben küldök neked egy olyan nyilvántartási módot, mely a 
kötelezően előírt adatokat tartalmazza. 
 
Adatszolgáltatási kötelezettség  
 
Évenként egyszer kell nyilatkozatot (bevallást) beadni a 15KATA nyomtatványon, ahol a kisadózó vállalkozásnak 
adatszolgáltatási kötelezettsége is van a bevételt juttató bármely más adóalany nevéről és címéről, valamint az 
adóalanytól a naptári évben megszerzett bevétel összegéről, amennyiben a kisadózó vállalkozás bevételéből az 
adóalanytól megszerzett számla szerinti bevétel a naptári évben az 1 millió forintot meghaladja. Nem vonatkozik 
ez a szabály arra az esetre, ha bevétel magánszemélytől származik.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Havi fizetési kötelezettség 
 
Mivel bankszámlanyitásra sem kötelezettek, ezért a NAV hivatalból megküldi a csekkeket, amelyeken havonta a 
tárgyhónapot követő 12-én kell utalni a tételes adót. Fővállalkozás esetén 50.000.- Ft , főállás melletti, és 
nyugdíjas vállalkozónak,  pedig 25.000.- Ft-ot az alábbi számlaszámra 
 
NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi számla     10032000-01076349-00000000 
 
Az átutalásoknál a közlemény rovatba a vállalkozás adószámát kell beírni.  
 
Mit nem kell fizetni  a vállalkozónak a KATA adózás alatt 
 

• vállalkozói személyi jövedelemadó 16%  
• nyereségadó 10% vállalkozói osztalékalap utáni adó 16% szja 
• Egészségügyi hozzájárulás 14% 
• 27% szociális hozzájárulási adó  

 
 
 
 
Melléklet:  KATA bevétel-nyilvántartás 
     NAV KATA szabályai 
 
 
 
Budapest, 2016. JANUÁR 1. 


