Hogyan lehet nagyot bukni a Katás adózással? (2015.02.28)
Nagyon sokan megfeledkeznek a Katv. azon rendelkezéséről, hogy ha a kisadózó
vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára az 50/25 eFt Kata adót
megfizetni, akkor a 40%-os adót az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és
az 500 ezer forint szorzatát meghaladó része után fizeti meg.
Kétféleképpen is bajba kerülhet a Katás. Ha túl sok az árbevétele, illetve ha
minimalizálni akarja a havi Kata befizetést. Ha a Katás év közben eléri a 6 milliós
korlátot, akkor gyakran a könyvelők azt tanácsolják, hogy lépjen ki a Katából az egyéni
vállalkozó. Ez egy hibás tanács, ami jelentős adófizetési kötelezettséggel járhat.
Például szeptember 1-től kilép a Katából az egyéni vállalkozó, akkor az éves 6 milliós
Katás korlát azonnal időarányosan 4 millióra csökken, így az e fölötti 2 milliós már
elért bevételre 40% Kata-adót (800 ezer Ft) kell megfizetni. A helyes tanács ilyen
esetekben: év végéig mindenképpen maradni kell a Katában.
A másik problémás eset, amikor az egyéni vállalkozó még a kedvező Kata adózásban
is kevesebbet akar fizetni. Például a gyesen lévő egyéni vállalkozó belép a Katába.
ilyenkor neki nem kell fizetni a havi 50/25 ezer forintot, ám a teljes bevétele 40% adó
alá fog esni, mert az éves Katás korlátja nulla forintra csökken.
A „megfáradt” egyéni vállalkozó is bajba kerülhet, ha – elérve a 6 milliós bevételt –
úgy dönt, hogy december hónapban táppénzre megy. A táppénzes hónapra sem kell
Katát fizetni, így az éves Katás alapja 5,5 millióra csökken, és a decemberi táppénzes
hónap miatt 500 ezer forint után 40% -os plusz adót (200 ezer Ft) kell fizetni.
Tehát nagyon meg kell gondolni a Kata nem fizetését egy adott hónapra azoknak, akik
az éves 6 milliós bevétel közelében fognak járni. Egy látszólag kedvező táppénzes
„pihenő” hónap vagy Tgyás utólag sokba kerülhet.
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