FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
KATA változások 2020
A Pénzügyminisztérium 2019.
november
7-én
megjelent
közleménye szerint, a sajtóban
megjelent hírekkel ellentétben a
kormány nem tervezi a kisadózó
vállalkozók tételes adójának
(kata) emelését.

Kis Gábor
„A

Pénzügyminisztérium
2019. november 7-én
megjelent közleménye
szerint, a sajtóban
megjelent hírekkel
ellentétben a
kormány nem tervezi
a kisadózó
vállalkozók tételes
adójának (kata)
drágítását.”

Mivel az ágazati szereplők és
ellenőrzési tapasztalatok a katát
érintő visszaélésekre hívták fel a
kormány figyelmét, ezért a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal a
tisztességes vállalkozók védelme
érdekében
fokozottabb
ellenőrzésbe kezd a jövőben.

A kata jelenleg Magyarország
legnépszerűbb és legkedvezőbb
Az
említett
ellenőrzés
adófajtája, amelynek előnyeit a várhatóan a kisadózói jogviszony
kormány a jövőben is meg kívánja és a munkaviszony elhatárolására
tartani.
fog kiterjedni, tehát a NAV azt
A kormány azért vezette be az fogja vizsgálni, hogy a kata
jogviszony nem jelent-e rejtett
alacsony
adójú
kisadózó
munkaviszonyt.
vállalkozások tételes adóját 2013ban, hogy a kisebb vállalkozásokat A
kata
jogviszony
és
a
segítse. Az ágazati szereplők munkaviszony
elhatárolásának
észrevételei
szerint
egyes szempontjait
a
kisadózó
nagyobb cégek kijátsszák a vállalkozások tételes adójáról és a
szabályokat, és visszaélésszerűen kisvállalati adóról szóló 2012. évi
alkalmazzák a katát, vállalkozói CXLVII.
törvény
tételesen
státuszba
kényszerítve
az meghatározza.
alkalmazottaikat. Ez hátrányt
Az
érintett
vállalkozásoknak
okoz a munkavállalóknak, ugyanis
célszerű felkészülni a várható
kisebb
ellátásra
szereznek ellenőrzésekre és áttekinteni, hogy
jogosultságot, míg az őket a
meglévő
szolgáltatási
illegálisan katásként alkalmazó
szerződéses viszonyaik a konkrét
vállalat torzítja a piaci versenyt, és
megkötött írásbeli szerződések
sérti a tisztességes szereplők
tekintetében is megfelelnek-e a
érdekeit is.
jogszabályban előírt feltételeknek. Amennyiben a fentiekkel
kapcsolatban
segítségükre
lehetünk,
kérjük,
keressék
munkatársainkat.
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

