
A KATA és a KIVA kockázatai 

KATA: kisadózó vállalkozások tételes adója 

KIVA: kisvállalati adó 

Sok kisvállalkozó választja a KATA vagy KIVA adózási formát, többek között egyre több 

mérnök is. Előfordul, hogy nem ismerik ezen adózási formákkal együtt járó következményeket, 

így a magas adótételeket és büntetéseket sem. 

Nem árt azonban az óvatosság azoknál, akik ezen adózási formák valamelyikét választják. 

A korlátok, melyek átlépése többlet adóterhekkel vagy bírsággal jár: 

A KATA esetében: bevétel korlát 

A kata-szabályozás csapdát rejt magában: amennyiben ugyanis a kisadózó évi nettó egymillió 

forintnál nagyobb bevételt realizál ugyanazon személytől, úgy a törvény azt feltételezi, hogy a 

kisadózó és megrendelője/foglalkoztatója között munkaviszony áll fenn. 

Ez a feltételezés ugyan megdönthető, ehhez azonban a kisadózónak kell bizonyítania, hogy a 

törvényben listázott körülmények közül legalább kettő megvalósul. Ezek jelentős része azonban 

sokszor nehezen megfogható vagy bizonyítható. 

Amennyiben ezt a kisadózó nem tudja bizonyítani, úgy a megrendelőtől kapott jövedelme 

munkaviszonyból származó jövedelemként adóztatandó. Ez pedig a foglalkoztatóra is komoly 

kihatással jár, ugyanis szociális hozzájárulás- és szakképzési hozzájárulás-hiány állapítható 

meg, az erre kivetett adóbírsággal, késedelmi pótlékkal (és esetleg mulasztási bírsággal) együtt. 

A KIVA-szabályozása: bevétel és létszámkorlát 

A kiva választása bevételi és létszámkorláthoz van kötve.  

Kapcsolt vállalkozás és létszámkorlát?  

Értelemszerűen kapcsolt vállalkozásnak minősül a  

- kiva-alany leányvállalata és az is, ha a  

- kiva-alany tulajdonosa másik vállalkozást alapít.  

Nem árt azonban észben tartani, hogy két vállalkozás akkor is kapcsoltnak minősül, ha 

tulajdonosaik egymás közeli hozzátartozói. 

Így hiába teljesíti egy magánszemély tulajdonában levő cég vagy cégcsoport a kiva 

választásának a feltételeit, ha az adott személy édesapja, fia vagy testvére is cégtulajdonos. 

Ilyenkor ugyanis ezen cégek forgalmát vagy alkalmazotti létszámát össze kell adni, és könnyen 

kialakulhat olyan helyzet, hogy azok együttesen már meghaladják az adónem határértékeket.  

Különös problémát jelent ez a szabály azon családoknál, amelyek tagjai nem tudnak egymás 

üzleti ügyeiről, vagy ahol a családtagok közötti összetartás egyébként is lazább. 



 

A Magyar Közlöny 2018. június 25-i számában megjelent az egyes állami tulajdonban álló 

gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet. 

A rendelet meghatározza az egyes, állami tulajdonban álló gazdasági társaságok feletti 

tulajdonjog gyakorlójának személyét. 

A Magyar Mérnöki Kamara tagságát érintő, a Kamarával kapcsolatban álló gazdasági 

társaságok közül a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság felett a Miniszterelnökség, az ÉMI Építésügyi 

Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 


