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KATA vállalkozóvá válás - lépésről – lépésre! 

Önnek való a KATA? 

Ha még nem biztos benne, olvassa el az alábbi, részletes szakcikkünket a KATA adózásról, 

amelynek alapján könnyen eldöntheti, hogy megfelelő lesz-e Önnek ez a vállalkozási forma. 

 

Klikk ide >>http://www.konyveles.org/kisadozok_teteles_adoja_2017 
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Hogyan kezdjen neki? Milyen teendői vannak?  

Erre kap most választ, lépésről – lépésre. 

 

1. Ügyfélkapus hozzáférés kérése  

Önnek szüksége lesz egy ügyfélkapus hozzáférésre. Erre egy Okmányirodában 

(Kormányablak) tehet szert. A legtöbb helyen időpontot kell kérni, de eláruljuk, hogy időpont 

nélkül is bemehet. 11 óra körül ideális, és lehet, hogy várakoznia kell, de semmiképpen nem 

heteket, ahogy az időpontra! Magával kell vinni a személyi igazolványát, lakcímkártyát és 

egy e-mail címmel kell készülni (amit használ is), amelyhez hozzárendelik az Ön 

ügyfélkapuját! 

 

Ezzel az ügyfélkapuval megnyílt a lehetősége a vállalkozás megkezdéséhez is. ☺ 
 

2. Vállalkozói igazolvány kiváltása 

a) Személyes ügyintézés: Úgy kéri az „ügyfélkapus hozzáférés kiváltásához” az időpontot, 

hogy a vállalkozói igazolvány kiváltását is jelzi, és azonnal elintézi ezt is az ügyintéző 

segítségével! (Ehhez viszont a lakóhely szerinti, kerületi illetékes Okmányirodába kell 

menni!). 

 

b) Online / otthon, a következő linkre 

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/EgyeniVallalkozasKerelemInditasa.xhtml kattintva, az 

ügyfélkapun, a Webes Ügysegéd felületen az Egyéni Vállalkozással kapcsolatos ügyek 

intézése oldalra kerül, ahol az ügyfélkapus azonosítójával be kell lépni.  

 

Sikeres azonosítást követően, a Webes ügysegéd első használatakor meg kell adnia a 

természetes személyazonosító adatait is, amely az ügyfélkapu háttérben zajló azonosítási 

szolgáltatásának igénybevételéhez, illetve a kiválasztott ügy intézéséhez kerül 

felhasználásra. Ezen adatokat a Webes ügysegéd eltárolja, így a későbbi bejelentkezések 

során ezeket az adatokat ismételten nem kell megadni. Ezt követően, a kiválasztott 

ügytípushoz tartozó űrlap jelenik meg, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitölteni. 

Akár Ön tölti ki egyedül, akár az ügyintéző az Okmányirodában, bizonyos kérdésekre Önnek 

kell tudni választ adni.  

 

Okos TIPP! 
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Kulcsszavak,amelyek meghatározzák a jövőjét! 

➢ ÁFA tekintetében ”alanyi adómentességet választok”. Ez a legideálisabb a KATA 

adózáshoz. Ennek feltétele az, hogy 12 millió forint alatt marad az árbevétele éves szinten, 

időarányosan. (Azt a számlát, amellyel a 12 millió forintot átlépi, már áfásan kell kiállítani!) 

 

➢ Főfoglalkozásban vagy heti 36 órát meghaladó munkaviszony, társas vállalkozási tagi 

jogviszony, nyugdíj, vagy nappali tagozatos tanulmányok mellett lesz vállalkozó? A 

megfelelőt kell kiválasztani az adózással kapcsolatos adatoknál, a munkavégzés jellege 

című menüpontban. 

 

➢ A KATA adózást választom! 
 

Ez FONTOS! Ha ez kimarad, akkor nem havi 50.000 Ft „járulékot” kell fizetni, hanem 

egyéni vállalkozóként több mint a dupláját. Ezt az adózással kapcsolatos adatok 1. 

oldalának alján, a KATA adózással kapcsolatos nyilatkozat részben kell megtenni, és kell 

egy X oda is, hogy „a biztosításom ezen bejelentéssel jön létre”. Amennyiben heti 36 

órát meghaladó főfoglalkozása van és mellette lesz KATA-s egyéni vállalkozó, akkor 

havonta 25.000 forint a fizetendő KATA. Akkor ennek megfelelően kell választani! 

 

➢ Azt gondolom, hogy a többi kérdés nem kérdés, hanem adatkitöltés, amelyhez mi már nem 

kellünk. A többi kérdésre a válasz „nem”, és „nem választom”. Azért nem emeltük ki, 

mert nincs szükség rá. Azért egy példa: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény alapján az átalányadózást: „nem választom”. 

 

➢ A Közösségi adószám megállapítása kérdésre azért kitérünk. Ennél a pontnál is 95%-ban 

a „nem kérem” négyzetbe kerül az X, mert általában olyanok választják a KATA adózást, akik 

belföldön használják.  

 

Ha Ön viszont - várhatóan - az országhatáron túl (is) fog üzletelni (adni, venni, szolgáltatást 

igénybe venni), akkor itt a „választom” lesz a nyerő. Ha utólag merül fel az igény EU-s 

adószámra, utólag is bejelenthető.  
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3. Igazolás arról, hogy Ön KATÁS vállalkozóvá vált 

 

Ha a vállalkozói igazolványhoz ez az adatlap („Egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdésének bejelentése”) megszületett és beküldésre került, akkor a lap alján talál egy 

„Az adatlapot kinyomtatom” gombot, amely az „IGAZOLÁS” egyéni vállalkozásáról. 

 

Megjegyzés: Ha ezt a nyomtatást elmulasztotta, akkor az „IGAZOLÁST” a következő módon 

éri el: Az ügyfélkapus jelszavával lépjen be a www.kekkh.gov.hu oldalra, és onnan töltse le 

magának. Ha megvan, ez azt jelenti, hogy Ön KATÁS vállalkozóvá vált! Hurrá ☺! 

 

Ez az igazolás szolgál a vállalkozói igazolvány helyett. Őrizze meg! 

 

 

Akkor itt vége? Dehogyis, azért akad még teendő! 
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4. Kamarai regisztráció 

A kamarai regisztráció minden vállalkozás számára kötelező. 

 

Vigyázzon, mert erre 5 nap áll a rendelkezésére! A regisztrációhoz szüksége lesz az 

adószámára, ezért ezt a műveletet csak a vállalkozásának IGAZOLÁSÁVAL a kezében tudja 

majd kitölteni! 

 

Szerencsére ezt is el lehet intézni online, https://www.kamreg.hu/mkkir/index.html felületen - 

gazdálkodó szervezetek regisztrációja. (Ez a Budapest, Pest Megye regisztrációs 

felülete.) Nem mondom, hogy egy perc, de elég egyértelmű. Olvassa végig, és töltse ki a 

regisztrációs adatlapot. 

 

Ha online nem megy, természetesen, intézheti személyesen is a Kamarában. 

 

A lényeget le ne hagyjuk!  FIZESSEN, ami azt jelenti, hogy 5.000 Ft/év! A fizetésre való 

felszólítást és a számlaszámot a regisztrációt követően, e-mailen fogja megkapni, de az 

oldalon megtalálja a bankszámlaszámot, ahová akár azonnal utalhat. 
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5. IPA bejelentkezés 

Az IPA bejelentkezést a KATA adatlap beadását követő 15 napon belül kell megtennie! 

Ezt mi a KATA adózás tizenharmadik 50.000 forintos kötelezettségének hívjuk.  

Miért? Mert szerintünk érdemes ezt a lehetőséget választani. (Ha Önnek van egy 36 órát 

meghaladó főfoglalkozása, és mellette KATA-s vállalkozó, aki 25.000 forintot fizet havonta, az 

IPA akkor is 50.000 Ft/év!) 

 

Előnye, hogy tud vele számolni, nem éri meglepetés. 

Hátránya lehet, hogy előfordulhat az is, hogy ennél kevesebb lenne az éves adó. Ahhoz 

viszont az általános számításhoz kellenek a költségszámlái is.  

 

Van egy második lehetőség is, amikor a bevétel 80%-át tekintheti adóalapnak, ami 

egyértelműen 3.125.000 forintos éves árbevétel alatt éri meg. (Ez az értékhatár az, amit a 

fenti esetnél említünk, hogy lehet kevesebb az adó, mint 50.000 forint.) Mindkét esetnél az a 

baj, hogy könnyen előfordulhat, hogy beesik egy munka, és átlépi a fizetendő 50.000 forintos 

összeget. 

 

 

 

 

 

 

Csak azoknak ajánljuk, akik biztosan előre tudják a számokat vagy szeretnek kockáztatni!☺ 

Mi a harmadik esetet ajánljuk azoknak, akik biztosra mennek, ahol az adó alapja 

2.500.000 Ft, és ennek a 2%-át kell évente – két részletben – befizetni. 

A bejelentés menete: 

15 napon belül kell megtenni a területileg illetékes önkormányzat oldaláról letölthető 

Iparűzési adó „Bejelentkezés/Változásbejelentés” adatlapon, amelyhez szintén az 

ügyfélkapun be kell bejelentkezni. https://ssl.budapest.hu/web_hair/ufo.do?_ID=2018-01. 

 

 

Éves bevétel októberig: 3.500.000 Ft.  

 

Ennek az adója a számításos módszer szerint:  

Adóalap = 3.500.000 * 80% = 2.800.000 Ft.  

Adó =2.800.000 Ft * 2% =56.000 Ft. 

Példaszámítás 
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 Az adatlapot töltse le, töltse ki, írja alá, és így küldje be az Önkormányzat Adó Ügyosztály címére. 

Ha online nem megy, intézze személyesen! 

 

Figyelem!  

Itt kell választani a lehetőségek közül: X behúzása a harmadik variációhoz, ahol az adó alapja 

2.500.000 Ft, ami után fizeti a 2%-ot. Ez az a bizonyos KATA átalány. 

 

Miből választhat, ha a telephely nem egyezik meg az állandó lakcímmel, azaz a székhellyel? 

 

Amennyiben Önnek van telephelye is, amelyik nem egyezik meg az állandó lakcímmel, akkor 

mindkét helyre be kell jelentkezni, és nagyon kell vigyázni, hogy melyik fizetési módot 

választja! 

 

1. Ez az a helyzet, amikor nem szabad a tételes adózást választani még akkor sem, ha az a 

legegyszerűbb módja az IPA megfizetésének. Miért? Azért, mert akkor mindkét helyre meg 

kell fizetni az 50.000-50.000 forintot! (Ha mindkét helyre megfizetem az 50.000 forintot, az 5 

millió forintnak a 2%-a.) 

 

2. Másik lehetőség, amikor a bevétel 80%-át tekintjük adóalapnak. Ebben az esetben azt 

érdemes választania. Miért? Mert akkor, ha a bevétel eléri a maximum 12 millió forint, akkor 

annak a 80%-a az adóalap, ami 9.600.000 forint, és ebben az esetben meg lehet osztani a 

települések között a bevételszerzés arányában. 

 

3. Ne feledkezzünk meg a 3. esetről sem, amikor lehetősége van tételes elszámolásra. 

Ekkor viszont gyűjteni kell a költségszámlákat (anyagköltség), amivel csökkenteni lehet az 

adóalapot, és a fennmaradt összeg 2%-a lesz az adó. Azt gondolom, hogy aki KATA adózást 

választ, annál ez nem lesz annyira jó ötlet. 

 

A fizetés ütemezéséről – bármelyik módszer mellett döntött –, elvileg az Önkormányzattól 

tájékoztatást kap. Minden esetre ajánljuk, hogy kérje meg az elektronikus hozzáférést a 

vállalkozásához, és kövesse nyomon a folyószámláját, amelyen mindent megtalál! Az erre 

szolgáló nyomtatványt – MEGHATALMAZÁS BEJELENTÉSE - is a Fővárosi Önkormányzat 

oldaláról tudja letölteni. 

 

Jól kell választani, mert módosítani csak a következő évre lehet! 
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6. Amit be kell szereznie /VÁSÁRLÁS 

 

Ahhoz, hogy elkezdjen dolgozni, tudnia kell, hogy pénztárgépre kötelezett-e! Az alábbi 

dokumentáció a hasznára lehet. 

 

• https://www.nav.gov.hu/data/cms291763/Ki_kotelezett_penztargeppel__taxameterrel_tel

jesiteni_a_nyugtaadasi_kotelezettseget.pdf – Pdf tájékoztató füzet a NAV-tól.  

Ha ezek után sem biztos a dolgában, érdeklődjön személyesen vagy írásban a NAV-nál.  

 

Ha nem kötelezett pénztárgépre, akkor ahhoz, hogy számlázni tudjon, el kell látogatnia a 

nyomtatványboltba. Itt be kell szereznie néhány dolgot, ami elengedhetetlen a 

pénzkereséshez és a büntetés elkerüléséhez.  

 

Nézzük, hogy mire lesz/lehet szüksége:  

 

✓ Számlatömb, ami lehet készpénzfizetési vagy olyan, amelyen a fizetési mód kitölthető. 

Erre akkor lesz szüksége, ha átutalással fognak fizetni Önnek. (KATÁS, alanyi mentes 

egyéni vállalkozónak nem kell külön bankszámlát nyitni, utalhatnak neki a lakossági 

folyószámlára is!) 

Erre a célra használhat egy akár ingyenesen letölthető számlázó programot is. Ebben az 

esetben viszont a szigorú számadású nyilvántartás helyett a NAV felé lesz jelentési 

kötelezettsége. Ezt is megteheti online,az ügyfélkapun keresztül, a „SZAMLAZO” nevű 

nyomtatványon. 

✓ Nyugtatömb, ha olyan tevékenységet végez, ahol nem tudja, vagy nem akarja minden 

egyes vevőtől megkérdezni a nevét és a lakcímét. Pl. kulcsmásolás. 
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✓ Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása. Ez egy csúnya nevű, de nagyon fontos 

nyomtatvány. Ha Önt ellenőrzésre hívják, ez az első, amit bekérnek! Erre a lapra kell 

felvezetni az előző nyomtatványokat: számlatömböket, nyugtatömböket. A kitöltéséhez a 

beszerzésről szóló számla adataira, és a nyomtatványok adataira lesz szüksége. Hajrá! 

☺ 

✓ Bélyegző, ha szeretne. Nem kötelező! Akkor ajánlott, ha sok számlát, illetve nyugtát kell 

kitöltenie. Ha mellette dönt, akkor építtesse bele, hogy „KISADÓZÓ”. Tudja! A varázsszó. 

✓ Egy „kockás” füzet, ha nem Excel táblázatban szeretné vezetni a bevételeit. 

Most már tényleg mindene megvan ahhoz, hogy munkához kezdjen.  
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„DE tényleg nem kell nekem könyvelő?”  
 

Ha a fenti kérdés megfordulna a fejében, határozottan válaszolunk ismét, hogy NEM KELL! 

Higgye el, hogy tényleg ez az első olyan vállalkozási forma, ahol  

 
 
 
✓ KATA adózó,  

✓ alanyi áfamentes,  

✓ nincs EU-s forgalma,  

✓ nincs alkalmazottja,  

 

akkor tényleg NINCS szüksége könyvelőre! 

 

Persze, szakember tanácsára, tájékoztatásra, ellenőrzésre szüksége lehet, ha nem figyeli a 

változásokat, vagy bizonytalan azok megértésében. Viszont a tanácsadásért, ellenőrzésért csak 

akkor kell fizetnie, amikor arra szüksége van.  

 

7. Adóbevallás – önállóan ☺! 

Amit tennie kell: Abba a bizonyos füzetbe vagy Excel táblázatba vezetnie kell: 

A kimenő számláinak a:  

• sorszámát,  

• dátumát (megszerzés időpontja),  

• összegét, 

• és a vevő adószámát, hogy tudja követni az 1 millió forintos határt. 

Minta 

Kimenő számlák 
sorszáma 

Számla kibocsátás 
dátuma 

Számla összege (Ft) Vevő adószáma 

    

    

    

    

Összesen  Ft  

HA ÖN…  
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8. Mit, mikor, hogyan kell bevallania / jelentenie? 

 

1. Február 25-ig be kell adni egy jelentést a bevételeinek összegéről, a 18KATA 

nyomtatványon. 

2. Adószám alapján jelenteni kell, ha van olyan ügyfele, akivel éves szinten a forgalma 

meghaladta az 1 millió forintot – ugyanezen a nyomtatványon (18KATA). 

3. Ha ön esetleg meghaladta a 12 millió forintos árbevételt, akkor az e feletti részre 40% 

adót kell fizetnie – amit szintén ezen a nyomtatványon (18KATA) kell bejelenteni.  

4. A 18KATA nyomtatványon kívül, még egy 1801 bevallást is be kell nyújtani nullásan, 

ami minden további adónemre vonatkozik! 

5. Mindezt a megszerzett ügyfélkapus hozzáféréssel, az ABEV JAVA programon keresztül 

kell beadnia. Abból kell letölteni a fent említett nyomtatványt és beküldeni. 

 
 

9. Nyilvántartás, iratmegőrzés 

A bevételről vezetett nyilvántartását a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig kell 

megőriznie. 
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10. Gyakran feltett kérdések 

 

1. Mi van, ha átlépi a 12 millió forintos éves áfamentes határt? 

 

Rossz világ :(-. Azzal az alanyi áfa mentességét elveszítette.(Ha elveszítette, akkor az 

adott év + 1 évig nem választhat mentességet.) Azt a számlát, amellyel átlépte a 12 millió 

forintos bevételt, azt már áfásan kell kiállítani! 

 

 

2. Mi van, ha átlépi a 12 millió forint, KATA éves bevételi határát? 

 

Először is, Ön az ÁFA körbe lépett. (1-es pont.) Amit tudnia kell, hogy a KATA-s 

értékhatárba a nettó bevétel számít, úgy számoljon! (ÁFA elszámolás alapján az áfát be 

fogja fizetni.) Az így számolt befolyt bevétel 12 millió forintot meghaladó része után 40% 

adót fog fizetni. 

 

 

3. Mi van, ha 4 órás helyett 8 órás KATÁ-s szeretne lenni? 

 

Ezt két nyomtatványon kell jelenteni, amit az ABEV JAVA programon keresztül tehet meg. 

Be kell adni a 18T101E nyomtatványt, amelyen csak az erre vonatkozó részt kell kitölteni. 

Ez akkor következhet be, ha megszűnik a főállása. 

 

 

4. Mi van, ha alkalmazottat is szeretne foglalkoztatni?  

Természetesen megteheti. Minden alkalmazott után ugyanúgy jelenteni kell, és ugyanúgy 

fizetni kell utána mindent, mint bármilyen másik vállalkozási formában.  

Ha egynél több alkalmazottra is szüksége lehet, akkor nem biztos, hogy ez a vállalkozási 

forma a legkedvezőbb Önnek, mert a költségei elviszik a bevételének jelentős részét. 

Figyelem! Ha Önnek nincs bérszámfejtői végzettsége, akkor itt ismét megdől az állítás, 

hogy „a katásnak nem kell könyvelő”! 

 

5. Mi van, ha lesz EU-s forgalma, EU-ból bevétele?  

Ez is lehet. De akkor már nem igaz, hogy „nincs semmi teendője, csak vezetni kell a 

bevételi nyilvántartást”. Ez esetben, Önnek havonta ÁFA bevallást kell beadni az EU-s 

forgalmáról. (1965A 91-93. sora) 

Javasoljuk, hogy ha bekövetkezik ez, feltétlenül keressen könyvelőt magának! 
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Sokat spórolhat! 

Amennyiben maga végzi a jövőben a bejelentést, nyilvántartást, és évente 1X a „bevallást”, akár 

60-150 ezer forintot is megspórolhat ezzel. Mellékállású vállalkozóként, 1-2 havi adónak felel 

meg. Nem kell a könyvelőhöz járnia, és a könyvelésen megspórolt pénzt évközben másra 

fordíthatja. 

 

 

 

 

 

 

Hogyan jött ki ez az összeg?  

 

Ma Magyarországon, havonta nettó 5.000-12.000 Ft között vállalnak KATA könyvelést.  

A KATA adózási forma az egyetlen, amelyiknél nyugodt szívvel mondhatjuk, ha… 

 

✓ KATA adózó,  

✓ alanyi áfamentes,  

✓ nincs EU-s forgalma,  

✓ nincs alkalmazottja,  

akkor nem kell könyvelő a Vállalkozónak! 

 

Ezt a felállást hívjuk mi egyszerű Katásnak, és hangsúlyozzuk, hogy csak is ebben az esetben 

mondhatjuk el, hogy nem kell könyvelő. Tehát, ha nem áfamentes, ha van EU-s forgalma, 

netán alkalmazottja, feltétlenül keressen könyvelőt magának!  

 

Egyszerű katásként is sokaknak megnyugtató, ha szakember intézi a dolgait, ha nem kell izgulnia 

a könyvelés és bevallás miatt, nem kell figyelnie a változásokat, mert azt egy jó könyvelő megteszi 

helyette.  
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Az is tipikus, hogy csak bizonyos feladatok esetén szeretné a Vállalkozó kikérni szakember 

segítségét. 

 

Szakemberre lenne szüksége?  

 

Ha így érzi, ne habozzon segítséget kérni, megbízást adni. A vállalkozás és annak 

adminisztrációja, megfelelő adózása felelősség.  

 

➢ Ha Ön bizonytalan és tanácsadásra lenne szüksége? 

➢ Ha szeretne segítséget kérni a vállalkozói igazolvány kiváltásához? 

➢ Ha KATA vállalkozóként mégis könyvelőt szeretne? 

➢ Ha csak az éves bevallást kellene elkészíteni, leellenőrizni és beadni? 

 

Keressen szakembert, kérjen segítséget! Ne feledje, olcsó húsnak híg a leve! A jó szakembert 

itt is meg kell fizetni. KATA adózása lehet nagyon egyszerű, de lehet igen „munkás” is, és akkor 

nagyon felkészültnek kell lenni a könyvelőnek. Javasoljuk, hogy keressen olyan könyvelőt, aki 

KATA specialista, erre az adózásra állt rá. 

 

Cégünk évekig nyújtott tanácsadásban, vállalkozói kiváltásában, könyvelésben is segítséget a 

Katásoknak. Részletes szakcikkünk, ez az anyagunk elsőként jelent meg. Ezreknek segítettünk, 

amire nagyon büszkék vagyunk, és sokan hálásak ezért. 

 

Mivel a KATA egyre ismertebbé vált, sok szakember, könyvelő van már a piacon, feltehetően, a 

közvetlen környezetében is. Keressen, válogasson, mert cégünk az egyéb adózású vállalkozások 

számára vállal már csak tanácsadást és könyvelést is, mivel véges a kapacitásunk ☹.  

 

Katás vállalkozást csak azoknak könyvelünk már, akiknek más, kettős könyvelésű cége is nálunk 

van. 
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Kedves leendő KATA Vállalkozó!  
 

Bízunk benne, hogy a Kisadózók Tételes Adózása szakcikkünkkel, és ezzel az összefoglalással 

Ön kézzelfogható segítséget kapott ahhoz, hogy eldönthesse, Önnek való-e a KATA. Ha igen, 

akkor ezen anyag elolvasása után, ha Ön egyszerű katás, önállóan intézhesse KATÁS 

vállalkozása elindítását, nyilvántartását, bevallását, és ezáltal megtakarítson magának akár évi 

nettó 60-150 ezer forintot. 

Időt, energiát és pénzt szeretnénk megspórolni Önnek ezen anyagunkkal. Kihangsúlyozzuk, 

hogy ha Ön nem elég gyakorlott a számítógép kezelésében, online nyomtatványok, 

beadványok kitöltésében, akkor intézzen mindent személyesen. Kicsit több idő, de 

biztonságos. Ha Ön nem „egyszerű” KATA adózó, mindenképpen keressen könyvelőt, mert akkor 

már nem ilyen egyszerű a dolog. 

Amennyiben az eddigi szakanyagok után is lenne kérdése, segítségre lenne szüksége, keressen 

egy szakembert vagy könyvelő céget. Most már felkészültebb lesz ☺!  

Ezúton kívánunk Önnek sok sikert a vállalkozásához! ☺ 

 

 

Üdvözlettel: 

Ritter Edit 

ügyvezető 

 

REZON Könyvelő Iroda  

 

 

 

Ui.: Kinőtte a Katát? Mégis más vállalkozási formában érdemes működnie? Jöjjön el hozzánk, beszélgessünk a 

vállalkozásáról, és nézzük meg a könyvelési díjat. Ha tetszik, szeretettel várjuk Ügyfeleink táborában!  
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