
KATA 2017-től 

A KATA már eddig is elég népszerű adózási forma volt. Egyre többen keresnek meg azzal, hogy KATA-s 

vállalkozást szeretnének alapítani. De 2017-ben még nagyobb sláger lesz, mivel nagyon kedvező 

változások lépnek életbe. 

2017-től a KATA bevételi határa 12 millió forint lesz. E fölött kell a 40%-os adót megfizetni. 

Az alanyi áfa mentesség határa is változik 6 millió forintról 8 millió forintra. Fontos tudni, hogy akinek 

idén meghaladja a bevétele a 6 millió forintot, de nem éri el a 8 millió forintot, azok jövőre is 

maradhatnak alanyi áfa mentesek. 

A főállású kisadózók továbbra is havi 50.000 Ft, illetve választás alapján 75.000 Ft KATA-t fizetnek, 

valamint évente egyszer 50.000 Ft iparűzési adót és szintén évente egyszer 5.000 Ft kamarai 

regisztrációs díjat. 

Tehát jövő évben KATA-sként ideális esetben elérhető bevétel: 

- Ha főállású kisadózó vagy: 12 millió árbevétel esetén (-12*50.000 Ft=600.000 Ft + 1*50.000 

Ft + 1*5.000 Ft kamarai regisztráció) 11.345.000 Ft nettó bevétel érhető el. 

- Ha mellékállású kisadózó vagy: 12 millió árbevétel esetén (-12*25.000 Ft=300.000 Ft + 

1*50.000 Ft + 1*5.000 Ft kamarai regisztráció) 11.645.000 Ft nettó bevétel érhető el. 

A 8 millió forint feletti rész után viszont áfát kell fizetni. Ez inkább azoknak éri csak meg, akik az áfát 

fel tudják számítani. Pl. cégeknek számláznak elsősorban, akik az áfát levonják. Akiknek eredetileg 

szánták a KATA-t, mint a fodrászok, műkörmösök, villanyszerelők, stb…, azoknak továbbra is jobb, ha 

nem haladják meg az alanyi áfamentesség határát, mivel elsősorban magánszemélyeknek 

szolgáltatnak, így az áfát nem tudják továbbhárítani. Viszont az árbevételi határ emelésével bővült 

azon szakmák köre, akiknek szintén jó lesz a KATA, ezek pedig az IT szolgáltatások, marketing 

szolgáltatások, különböző tanácsadások, stb… 

Ingatlan bérbeadás esetén 2017-től 

2017. január 1-jétől a kisadózó vállalkozás ingatlan bérbeadási tevékenységéből származó bevétel 

megszerzését követő 15 napon belül köteles az köteles az állami adóhatósághoz bejelenteni ezen 

bevétel megszerzésének időpontját. A bejelentést követően az adóhatóság intézkedik az 

adóalanyiság megszüntetése iránt. 

Egyéb változás: 

Azon kisadózók, akik egyidejűleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állnak, nem minősülnek 

főállású kisadózónak – hasonlóan, mintha heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban 

állnának -, így 25 ezer forint tételes adó megfizetésére lesznek kötelezettek. 

 


