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 ◙ „Bűvös” 12 millió: KATA határ és alanyi mentes határ közötti különbség
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A tArtAlomból:

Bár egyre kevésbé népszerű az adónemben 
történt szigorítások miatt a KATA adó, még 
mindig nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, 
hogy mi a különbség a 12 millió forintos KATA 
bevételi határ és a 12 millió forintos Áfa alanyi 
mentesség határa között. Jelen írásunkban ezt a 
különbözőséget boncolgatjuk.

Kisadózó vállalkozások gyakran abból indul-
nak ki, hogy a KATA határozza meg Áfa-beli státu-
szukat. Ez a megközelítés teljes mértékben téves, 
tekintettel arra, hogy a KATA és az Áfa között 
nincs semmiféle összefüggés, ezáltal a KATA 
választása semmiféle módon nem befolyásolja a 
vállalkozás Áfa-státuszát.

KATA bevételi határ

Le kell szögeznünk, hogy a bevételi értékhatár a 
befolyt összegre vonatkozik és nem a kiszámlázott 
értékre. Így pl. az idén kiszámlázott, de jövőre 
befolyó összeg már a következő évi bevételi keret 
terhére kerül elszámolásra.

Kisadózó éves összesített bevétele nem 
haladhatja meg az éves 12 millió forintot az adott 
naptári évben. Az értékhatár csak az egész évben 
kisadózóként működő vállalkozásokra érvényes, 
tehát azokra vonatkozik, akik az év minden hónap-
jában megfizették a tételes adót. Ebből következik, 
hogy a KATA bevételi határt nem naptári napokra, 
hanem havi periódusokban arányosítjuk.

Nagyon fontos, hogy ha a kisadózó az adott 
hónapban akár csak 1 napig is tevékenységet 

folytat, arra a hónapra a tételes adót meg kell 
fizetni.

Így pl. ha valaki szeptember 2-án vagy szep-
tember 28-án indítja kisadózó vállalkozását, ugyan-
úgy 4 millió forintos bevételre tehet szert, hiszen 
az év visszalévő 4 hónapjára fizeti meg a tételes 
adót. Szünetelő vállalkozások esetében is ugyan-
így kell eljárni. Tehát ha pl. a kisadózó egyéni vállal-
kozó április 30-tól június 1-ig dolgozik, utána pedig 
ismét szünetel, akkor 3 hónapra (április-május-
június) fizet tételes adót, tehát 3 millió forintos 
bevétel szerzésére jogosult. Az előző sort folytatva 
megszűnés esetén is szükséges az arányosítás, 
tehát ha valaki pl. július 5-én vagy július 31-én szű-
nik meg, ugyanúgy 7 millió forintos bevételi határ 
vonatkozik rá, mivel 7 hónapra fizetett tételes adót.

A fentiek alapján leszögezhetjük, hogy a bevé-
teli értékhatárt egyszerűen a következőképpen 
lehet megállapítani:

tételes adófizetési kötelezettséggel érintett 
hónapok száma x 1 millió forint

A KATA bevételi határ számítása során nincs 
jelentősége annak, hogy a kisadózó milyen mér-
tékű tételes adót fizet, ugyanúgy kell alkalmazni a 
fenti képletet mindhárom esetben:
1. 25 ezer forint tételes adó – ha valakinek a vál-

lalkozása mellett van főállása
2. 50 ezer forint tételes adó – ha nincs főállása 

a vállalkozása mellett, és az alap nyugdíjat 
választja

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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3. 75 ezer forint tételes adó – ha nincs főállása 
a vállalkozása mellett, és az „emelt” nyugdíjat 
választjuk

Áfa alanyi mentesség határa

Alanyi Áfa mentességgel kapcsolatban a teljesség 
igénye nélkül, csak az értékhatár számításához 
kapcsolódó szabályokat ismertetjük cikkünk ezen 
részében.

Alanyi adómentes vállalkozó is alanya az Áfa-
nak, ugyanúgy vonatkozik rá a nyugta- és számla-
adási kötelezettség, csak fő szabály szerint ő nem 
fizet, de nem is vonhat le Áfa-t. Az alanyi mentes-
séget választó adóalany alanyi adómentes szám-
lát fog kiállítani, Áfa bevallást sem kell benyújtania, 
és alapesetben Áfa-t sem kell fizetnie – természe-
tesen mint mindig, itt is vannak kivételek, hiszen 
vannak olyan esetek, amikor az alanyi adómentes 
vállalkozónak is kell az Áfa-val foglalkoznia.

Az alanyi adómentesség értékhatára egy nap-
tári évre 12 millió forint, azonban az értékhatár 
számításánál nem kell figyelembe venni bizonyos 
ügyletekből (pl. tárgyi eszköz értékesítése) szár-
mazó ellenértéket.

Nagyon fontos, hogy az Áfa alanyi mentesség 
határát nem pénzforgalmi szemléletben kell értel-
mezni, ezért a vállalkozás által a naptári évben 
teljesített ügylet ellenértéke akkor is beleszámít 
az értékhatárba, ha azt a vevő a tárgyévben nem 
vagy csak részben fizette meg – kivéve, ha azt az 
Áfa tv. előírásai szerint nem kell figyelembe venni.

Áfa szempontjából a teljesítés időpontja a leg-
fontosabb dátum – kivéve a pénzforgalmi elszá-
molást választóknak –, mivel az adókötelezettség 
is ehhez az időponthoz kapcsolódik.

Szemben a KATA-val, alanyi mentességre év köz-
ben nem lehet áttérni. Nagyon fontos, hogy év köz-
beni kezdés esetén napra pontosan kell kiszámolni 
a vonatkozó bevételi határt, tehát azt, hogy az év 
hátralévő részében mekkora bevétel esetén marad-
hat alanyi adómentes a vállalkozás. Amennyiben 
vállalkozás alapításakor, indításakor alanyi mentes-
séget választunk, akkor célszerű ezt az induláskor 
kiszámolni, hogy menet közben tudjuk követni, hogy 
hol tartunk, mennyi férhet bele még az év végéig.

A tevékenységét év közben kezdő adóalany a 
várható bevétel valószínűsítése során napi ará-
nyosítást kell végezzen. Ha pl. a vállalkozás május 
3-án alakul, akkor a hátralévő napok arányában, 
azaz 242 napra vetítve kell arányosítani a küszöb-
értéket: 242/365 * 12.000.000 = 7.956.164 Ft lesz 
az időarányos rész. Itt jegyzem meg, hogy ha kis-
adózóként kezdi tevékenységét május 3-án, akkor 
8 hónapra fizet tételes adót, tehát a KATA határ 
8 millió forint lesz.

Nagyon fontos, hogy ha alakuláskor Áfa-kört 
választunk, akkor legkorábban már csak a követ-
kező évre választhatjuk az alanyi adómentessé-
get, amennyiben a választásra jogosító feltételek-
nek megfelelünk. A választást mindig december 
hónapban, a hónap utolsó napjáig, azaz 31-éig kell 
megtenni a következő évre vonatkozóan.

Meg kell említenünk, hogy ha a 12 millió forin-
tos – vagy az arányosan számított – adómentes 
értékhatár túllépése esetén azt a számlát, amely-
lyel azt átlépjük, már Áfa-val növelten kell kiállítani 
és Áfa-bevallást is kell beadni, és a határ átlépé-
sét a NAV felé is be kell jelenteni 15 napon belül. 
Tudnunk kell azt is, hogy ha az alanyi mentesség 
értékhatárát túllépjük, akkor a tárgyév hátralévő 
részén túl még a következő 2 évre is kiesünk az 
alanyi mentességből.

Legfontosabb különbségek tehát a KATA bevételi 
határ és az Áfa alanyi mentes értékhatár között a 
következők:

 • Adóalanyiság
 » KATA esetében év közben is választható.
 » Áfa alanyi mentesség év közben csak vállal-

kozásindítás esetén választható.
 • Tört év esetén

 » KATA esetében arányos értékhatár azon hó-
napokra, amelyekre a tételes adó megfize-
tésre került.

 » Áfa alanyi mentesség esetén naparányosan.
 • Túllépés következménye az adóalanyiságra

 » a KATA alanyiság nem veszik el.
 » Áfa alanyi mentesség elveszik, sőt 2 évig 

nem is választhatjuk.
 • Túllépés következménye az értékhatárra

 » KATA esetében az értékhatárt meghaladó 
részre 40 % különadófizetési kötelezettség.

 » Áfa alanyi mentesség esetén azt a számlát, 
amellyel az értékhatárt túllépjük, Áfa-val nö-
velten kell kiállítani.

 • Mi számít a 12 millió forintos értékhatárba?
 » KATA esetében a tárgyévben megszerzett 

bevétel.
 » Áfa alanyi mentesség esetén a tárgyévi tel-

jesítésű számla.
 • Az értékhatár eléréséig rendezettnek tekintett 

adók
 » KATA esetében az adók az általa kiváltott 

adók, mint pl. SZJA, TB, szochó.
 » Áfa alanyi mentesség esetén nem kell Áfa-t 

felszámítani, de ettől még a többi adót meg 
kell fizetni.  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


