
KATÁS ADÓZÓK, FOGLALKOZTATÓK ÁTVILÁGÍTÁSA

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó, több 
százezer katás adózó, illetve a katás szerződéssel 
foglalkoztató munkáltatók ellenőrzése az 
adóhatóságnál folyamatosan felbukkanó feladat. Ezért 
a meglévő szerződéseket érdemes átvilágítani, hogy az 
esetleges NAV ellenőrzés próbáját is kiállják.

A kata adónem egyszerűsége és pénzügyi feltételei 
miatt egyre népszerűbbé vált. Ugyanakkor a NAV 
a munkavállalók bejelentését ezzel az adózással 
megkerülő adóalanyokat és a katás számlát befogadó 
cégeket várhatóan kiemelten fogja vizsgálni, hogy elejét 
vegye a járulékfizetés elkerülése céljából kialakított katás 
konstrukcióknak. A 2021. januárjától bevezetni tervezett 
40 százalékos extra adó, amely az egy partner felé 3 
millió forintot meghaladóan kibocsátott számlákhoz 
kapcsolódik majd, várhatóan a katás adózótól számlát 
befogadó partnerekre hárulhat. 

A hibásan, munkaszerződés helyett alkalmazott katás 
szerződésekhez kapcsolódóan a katás adózóra, de 
főként a munkáltatóra súlyos büntetést róhat ki a NAV.

Ön is foglalkoztat katásokat? Készüljön fel a 
NAV-ellenőrzésekre! 

Még ha nem is kell a jelenleg alkalmazott alvállalkozói, 
beszállítói, megbízotti struktúrák teljes feladásán 
gondolkodni, a már meglévő szerződésrendszert 
mindenképpen érdemes átvilágítani, hogy az esetleges 
adóhatósági ellenőrzés próbáját is kiállják. 

A kata legjellemzőbb problémája a bújtatott 
foglalkoztatás. Ezt a veszélyt a jogalkotó már a 
kata bevezetésekor felismerte, ugyanis vélelmezi 
a munkaviszonyt azokban az esetekben, amikor a 
katás adóalany felé ugyanazon megrendelő éves 
szinten legalább 1 millió forintos kifizetést teljesít.  
Ezen vélelemmel azonban a jogalkotónak nem sikerült 
bezárnia a kiskaput. Bár a kata alkalmazási feltételének 
7 pontja – melyből kettőt kell teljesítenie az adózónak  
a vélelem megdöntésére – jól ismert, ezen túl az 

adóhatóságnak többféle eszköze, viszonyítási pontja is 
lehet, mely az adatelemzések alapján problémára hívja 
fel a figyelmet egy-egy adózó esetében.

A 2021. januárjától bevezetni tervezett 40 százalékos 
extra adó, amely az egy partner felé 3 millió forintot 
meghaladóan kibocsátott számlákhoz kapcsolódik majd, 
a katás adózótól számlát befogadó partnerekre hárulhat 
majd.

Milyen kockázatokat rejthet a katás adózó 
foglalkoztatása?
Egy fennálló katás jogviszony munkaviszonnyá 
minősítése esetén, a katás adózók mellett a számlát 
befogadó foglalkoztatót érintik kiemelten hátrányosan 
egy esetleges adóhatósági átminősítés kockázatai.

Amennyiben magyar katás adózó(k)tól számlát 
befogadó társaság esetében a NAV színlelt 
munkaviszonyt állapítana meg, úgy egy adóellenőrzés 
során a katáztató cég oldalán csapódnának le 
adóhiányként: 

 ● a katáztató munkavállalót terhelő egyéni/
társadalombiztosítási járulékterhek,

 ● a kifizetőt terhelő szociális és szakképzési 
hozzájárulás,

 ● valamint a katás adózónál jelentkező szja-
különbözethez kapcsolódó szankciók is.

Az elmaradt szja befizetésen kívül mindent a 
munkáltatónak kell fizetnie, bizonyítottan szándékos 
adóelkerülés esetén pedig 200 százalék adóbírsággal is 
számolnia kell. 

A fenti kockázatok kiszűrése és minimalizálása 
érdekében javasolt a katás struktúrák átvilágítása, 
jogszabályoknak megfelelő kialakítása. A szerződések 
és a mögöttes dokumentáció adóhatósági ellenőrzés 
szempontú átvizsgálásában adóhatósági tapasztalattal 
rendelkező szakértő tanácsadóink állnak rendelkezésre.
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RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális megoldások 
és digitális platformok: ezek az RSM Hungary alappillérei. A magas 
szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként 
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő 
tanácsadójaként tartják számon.  
Teljes körű pénzügyi tanácsadással állunk ügyfeleink 
rendelkezésére, könyvvizsgálói társirodánkkal, az  
RSM Audit Hungary Zrt.vel, és jogi partnerünkkel az  
RSM Legal | Szűcs & Partners ügyvédeivel együttműködve. 

SZOLGÁLTATÁSAINK

 ● Adótanácsadás
 ● Digitális adózási megoldások
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése, BPO
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● Vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● M&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás 
 ● Jogi tanácsadás
 ● Bérszámfejtés
 ● Könyvvizsgálat

Ügyfeleink magyar közép- és nagyvállalatok, külföldi tulajdonosi 
háttérrel rendelkező multinacionális vállalatok.  

www.rsm.hu

RSM - GLOBÁLIS HÁLÓZAT, NEMZETKÖZI HÁTTÉR

Nemzetközi hátterünket a világ 120 országában jelen lévő 
hálózatunk biztosítja. Az RSM International a világ 6. legnagyobb 
tanácsadó hálózata, tagjai egymástól független tanácsadó 
társaságok. Az RSM hálózatról további információ: 
www.rsmi.com

dr. Horváth Zoltán 
Vezető tanácsadó, Adóüzletág 
| E zoltan.horvath@rsm.hu 
| M +36 30 515 8849

Melyek lesznek a fontosabb változások a 
kata kapcsán 2021 januárjától?  

Katás adózó esetén a 40 százalékos extra adó három 
esetben léphet be az elfogadott jogszabály szerint 
jövőre: 

1. Az évi 3 millió forint feletti, egy (nem kapcsolt) 
partnernek kiállított összesített számlaérték 
átlépése esetén.

2. Kapcsolt vállalkozások között, értékhatártól 
függetlenül. 

3. Évi 12 millió forintos bevétel felett (ez a szabály már 
korábban is megvolt, nem változik). 

Az első két esetben az extra adót, ha kifizető belföldi, 
akkor a számlabefogadó fizeti, ha a kifizető nem belföldi, 
akkor a katás vállalkozó.  A harmadik esetben továbbra is 
a katás vállalkozót terheli a 40%-os adókötelezettség.

Katás jogviszony 2021. januártól csak egyetlen 
vállalkozási minőségben választható, nem lehet valaki 
egyszemélyben katás egyéni vállalkozó és katás 
társaság tagja.

A kata számok és veszélyek

Az eredeti szándék szerint a kata az alacsonyabb 
teherviselési képességgel rendelkező mikro- és 
kisvállalkozások számára jelent egyszerűsített 
vállalkozói adót.  Vonzereje a rendkívül egyszerű, 
viszonylag alacsony, fix összegű, sok adónemet kiváltó 
átalányadózás, amelynek minimálisak az adminisztratív 
terhei.  

2013. évi bevezetése óta a katás  adóalanyok száma 
folyamatosan emelkedett. Az első évben 75 ezer katás 
adózó volt, 2020-ra a katázók száma megközelítette a 
400ezres nagyságrendet. Az adónem bevezetése óta 
tehát közel ötszörösére emelkedett az adóalanyok 
száma.

A katás adózás azonban nem alkalmazható a 
foglalkoztatás, munkaviszony helyett, azt a szabályozás  
- elsősorban a munkáltató irányában - jelentős mértékű 
szankcióval sújtja!

dr. Kiss Helga 
adóigazgató  
| E helga.kiss@rsm.hu 
| M +36 30 596 8650 
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