
Adóváltozások 2020.  

 

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 

Az ellátás alapja változott a főállású kisadózóknál:  

• 50ezer Ft-ot fizetők esetén: 94.400Ft-ról 98.100 Ft-ra 
• 75ezer Ft-ot fizetők esetén: 158.400 Ft-ról 161.000 Ft-ra 
• 25ezer Ft-ot fizetők KATA jogviszonyukra tekintettel továbbra sem minősülnek biztosítottnak. 

Még semmilyen változás nem történt a Katában, de azt lehet tudni, hogy a 2020. év folyamán 
foglalkoznak még az adónemmel és várhatóan 2021-ben lesznek a komolyabb változások. 

• Tervezik, hogy megemelik a kata 12 millió forintos bevételi keretét, és felette sávosan több katát 
kell fizetni.  

• További szigorítások várhatóak a burkolt munkaviszony leleplezésére. 

Mit jelent a burkolt munkaviszony? Például valaki korábban munkaviszonyban dolgozott, kilépett, csinál 
egy katás vállalkozást, és ugyanazt a tevékenységet végzi, mint munkaviszonyban, csak beszámláz a 
korábbi cégének (vagy más vállalkozásnak). Emellett természetesen nem lehet minden tevékenységet 
vállalkozóként végezni: egy szoftvert el lehet készíteni, saját gépen, saját irodában, saját 
munkaidőbeosztás szerint: ezt lehet katásan. Amennyiben azonban egy recepcióst keresnek, a 
megbízó mondja meg, hogy hol, mikor és mit csináljon, azaz ez egyértelmű munkaviszony, ezt nem lehet 
katásan végezni. 

Amennyiben valaki 1 millió Ft-nál többet számláz egy cégnek egy évben (és ennek az ellenértéke be is 
folyik), automatikusan vélelmezi a burkolt munkaviszonyt az adóhatóság és az adózónak kell bizonyítani 
ennek az ellenkezőjét. A törvényben van 7 pont (KATA tv. 14§ (3) lásd a köv. bekezdésben), ha ebből 
már KETTŐNEK megfelel, akkor megdőlt a burkolt munkaviszony feltételezése. Az ellenőrzések 2019 
nyarán kezdődtek meg és várhatóan jövőre is folytatódnak, érdemes rá felkészülni. 

 Mikor dől meg a burkolt munkaviszony?  

Ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul: 

• a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette; 
• a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem az adatszolgáltatásra köteles 

személytől (akinek beszámlázott több mint 1 millió Ft-ot) szerezte; 
• az adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének 

módjára vonatkozóan; 
• a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll; 
• a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az adatszolgáltatásra köteles 

személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére; 
• a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg; 
• a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a 

naptári év egészében nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári 
évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel a kisadózó a naptári évben nem 
állt munkaviszonyban. 

 


