
Tisztelt Vállalkozó!

Magyarország – köszönhetően a magyar gazdaság erőtel-
jes fejlődésének – eredményes évet tudhat maga mögött. 
Magyarország jobban teljesít, a gazdasági növekedés  elér-
te az 5,2 %-ot is. Az, hogy néhány évvel a válságot követő-
en mindezt elértük, a magyar emberek és a magyar vállal-
kozások elkötelezett munkájának köszönhető.

Ezért engedjék meg, hogy pénzügyminiszterként külön kifejezzem köszönetemet a vállalkozói 
szféra tagjainak is, egyúttal tájékoztatást adjak az Ön által is választott adózási mód, a kisadózók 
tételes adójának – közismertebb nevén kata – kedvező változásairól és jellemzőiről. A kormány 
célja, hogy a magyar vállalkozások adó- és adminisztrációs terhei tovább csökkenjenek, és meg 
tudják valósítani fejlesztési terveiket.

A kisvállalkozók 2013. január 1-je óta választhatják a kisadózók tételes adóját, amely amellett, hogy 
Európa-szerte is példaértékű, mára Magyarország legnépszerűbb adófajtájává vált. Míg 2013. év 
végén 76 ezer kisadózót tartott nyilván az adóhivatal, addig tavaly év végén a katát választók 
száma meghaladta a 306 ezret. 

Örömmel adok tájékoztatást arról a kisvállalkozásokat érintő legújabb kedvező változásról, amely 
szerint 2019. január 1-jétől 8-ról 12 millió forintra emelkedett az alanyi adómentesség határa. Ez 

azt jelenti, hogy a kisvállalkozásoknak évi 12 millió forintos bevételi határig nem kell áfát 

felszámítaniuk és fi zetniük, ahogyan áfa-bevallást sem kell benyújtaniuk. Emlékeztetek arra, 
hogy a kata bevezetésekor még 6 millió forint volt az a bevételi határ, amelynek eléréséig a köz-
teher-fi zetési kötelezettség a fi x összegű tételes adó megfi zetésével teljesíthető volt. 2017. január 
1-jétől ez az összeghatár megduplázódott, 12 millió forintra nőtt. Ugyanakkor a bevételi határ 
emelését az európai uniós szabályok miatt nem követhette rögtön az áfa-fi zetési kötelezettség 
alóli mentesítés lehetősége. A kormány az Unióval történt tárgyalásai során elérte, hogy 2019. 
január 1-jétől 12 millió forintra emelkedhetett az alanyi adómentesség választásának értékhatára, 
így a jövő évtől a 8 millió forintnál több bevételt szerző katás egyéni vállalkozó sem kényszerül 
arra, hogy áfa-alannyá váljék. 



A kata amellett, hogy a legnagyobb megtakarítást biztosítja a vállalkozások számára, és drasztiku-
san csökkenti az adminisztrációs feladatokat, még rendkívül rugalmas is. Ha ugyanis a vállalkozás 
bevétele meghaladja a 12 millió forintot, akkor sem veszíti el a vállalkozás a kata-tagságát – csak 
erre a részre magasabb mértékű adót fi zet, maga a vállalkozó még maradhat kisadózó. 

A katás vállalkozás – főszabály szerint – havi 50 ezer forint tételes adó fi zetésével gyakorlatilag 
az összes közterhét letudja, és még a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásaira is jogosultságot 
szerez. Esetükben havi 94 400 forintot lehet fi gyelembe venni az ellátások összegének megállapí-
tásakor. Ha azonban a kisadózó él azzal a választási lehetőséggel, hogy magasabb összegű – havi 
75 ezer forint – tételes adót fi zet rendszeresen, és ezt a döntését az adóhivatalnál bejelenti, eseté-
ben az ellátások megállapításához már havi 158 400 forintot vesznek fi gyelembe. Érdemes tehát a 
jövőbeli ellátásokra tekintettel mérlegelni ezt a lehetőséget is. 

A katát érintő részletes szabályokról és változásokról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai 
készséggel adnak tájékoztatást.

Tisztelt Vállalkozó!

A kormány a továbbiakban is olyan gazdaságpolitikát kíván folytatni, amelynek középpontjában 
a vállalkozások lehetőségeinek bővítése áll, ezért a vállalkozások számára még kedvezőbb sza-
bályozási és adópolitikai változásokat tervezünk megvalósítani. Az a célunk, hogy segítsük a vál-
lalkozások versenyképességének emelését, ezért a jövőben is folytatjuk a vállalkozásokat érintő 
adó- és adminisztrációs terhek csökkentését.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önnek eredményes munkát 2019-re és az elkövetkezendő évek-
re.
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