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Jogi összefoglaló az újkatázás szabályai 

alapján a 2022.01.01-re visszamenőleges 

átalányadó választásáról 
  
 

 

Az átalányadózás választására szigorú szabályok szerepelnek a személyi jövedelemadó-

törvényben, amelyek alapján az adóévre, méghozzá az adóév egészére választható az 

átalányadózás (Szja tv. 50.§ (1)).  

 

A törvény külön foglalkozik azzal, hogy az egyéni vállalkozó az előző évre vonatkozó éves 

adóbevallásához „fűzött” nyilatkozatban (valójában ez egy X egy cellában) átalányadózást 

választhat (Szja tv. 8. sz. mell. 1.). A gyakorlatban ezt a kisadózó egyéni vállalkozásokra a 

NAV nem engedte alkalmazni, pontosan azért, mert állítása szerint erre speciális szabály 

szükséges és van is erre speciális szabály, amely az összefoglaló írásakor is még hatályos volt 

(Katv. 25.§ (5)). Ez a speciális szabály akármelyik hónap végével engedte az áttérést, tehát 

nemcsak a teljes adóévre, hanem tört adóévre is választható volt az átalányadózás. 

 

Ebbe a rendezett jogi helyzetbe robbant bele 2022.07.18-án kihirdetett, majd 2022.08.01-

én hatályossá vált speciális áttérési szabály (KATA tv. 15.§ (2)). 

 

Ez a szabály jelenleg így szól (arra az összefoglaló elkészítésekor nem volt eltérő 

kormányrendeleti szabályozás): Az e törvény szerinti adóalanyiság választására nem jogosult, 

2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó az 

Szja tv. 50-56. §-a szerinti átalányadózás választását a 2022. adóévre vonatkozóan 2022. 

október 31-éig jelentheti be. A bejelentés módját és formáját az állami adó-és vámhatóság 

honlapján 2022. augusztus 15-éig közzé teszi. 

 

A fentiek alapján a 2022.08.31-én kisadózó már nem kezdő egyéni vállalkozás, neki 

különleges szabályra van szüksége az átalányadózásra való évközi áttéréshez. A régi 

katázásból (Katv. 25.§ (5)) ugyan megengedik az áttérést év közben, de ez 2022.09.01-én 

hatályon kívül lesz helyezve, illetve ezzel a szabállyal szemben elsőbbsége van az új KATA 

törvény előírásának (KATA tv. 15.§ (2)), hiszen az egyetlenegy eseményre vonatkozik és 

speciálisan szabályozza az átalányadózásra áttérést, ráadásul 2022.10.31-ig szab bejelentési 

határidőt. 

 

Az új KATA törvényben 2022.09.01-én hatályba lép egy másik szabály is, ami engedi a 

követő hónappal való áttérést (új KATA tv. 12.§ (5)). Ez leghamarabb a 2022.09.30-val az új 

kisadózásból való kilépésre és 2022.10.01-vel való átalányadózásra való áttérésre lesz majd 

alkalmazható. 
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Összefoglalva:  
 

A 2022.08.31-én még kisadózó 

egyéni vállalkozók átlépését 

kizárólag az új KATA törvény 

15.§ (2) bekezdése szabályozza, 

mint speciális rendelkezés, aminek 

minden más szabállyal szemben 

elsőbbsége van.  

 

Ebben a speciális szabályban 

viszont adóév szerepel, így jogilag 

nincs 2022.09.01-vel 

átalányadózásra való áttérés, főleg 

2022. szeptemberi, vagy októberi 

bejelentéssel, viszont van áttérés 

2022.01.01-vel! 
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Alábbiakban felsorolásra kerülnek az összefoglalt véleménnyel szembeni tipikus tévhitek, 

vagy erőszakos, nem jogi alapú átértelmezések, amelyek az alábbiakban tételes cáfolatot 

kapnak:  

 

Félreértésről van szó! 

Nem, nincs szó félreértésről! A törvény adóévet említ, a törvény indoklása pedig évet: 2022. 

évet! A törvény értelmezése a szövege alapján történik, nem minisztériumi sajtóközlemények 

alapján. Jelenleg nincs olyan jogforrás, ami a fentiektől eltérő alkalmazást írni elő! 

 

A korábbi adózási választás megmásíthatatlan! 

Aki azzal érvel, hogy az adózási választás visszamenőlegesen nem közölhető, annak 

figyelmébe ajánlom az átalányadózás a "normál" egyéni vállalkozónak most is május 20-án 

január 1-re visszamenőleg választható, ekkor utólagosan kell bevallásokat pótolni! Emellett 

egy sor áfa választás is visszamenőleg kijavítható (Áfa tv. 257/F.§). Így az adózásban szó 

sincs "megmásíthatatlanságról", amire a Pénzügyminisztérium a sajtóközleményében 

hangzatosan, de megtévesztően hivatkozott.  

 

De hát megemelkedett a KATA keret! 

Az áttérési szabálynak köze lenne ahhoz, hogy a 2022.08.31-én kisadózó vállalkozás számára 

havi másfél millió forintra emelkedett a "kata-keret", hiszen a 2022.01.01-vel áttérő 

átalányadózót ez egyáltalán nem érinti. 

 

Normál adózásra kell áttérni a keret átlépésekor! 

Az átalányadózás a bevételi értékhatár (jelenleg évi 24 mFt) átlépése miatt visszamenőlegesen 

"elvész", és "normál" egyéni vállalkozói adózással kell számolni az egész adóévre, bár ennek 

semmi köze sincs a katás egyéni vállalkozók 2022.08.31-i áttérési szabályához. 

 

Összhang van! Nincs összhang! 

Egy jogi vélemény szerint a KATA tv. 15.§ (2)) azért nem kell alkalmazni, mert "összhang" 

lenne az SZJA törvény és az új KATA törvény között. Az érvelés úgy folytatódik, hogy 

"mindegy", hogy nincs áttérési szakasz, az SZJA törvény biztosítja az áttérést a tevékenység 

megkezdésekor. Ez sajnos nem így van. Az összhang sosem állt fenn a kisadózás és az 

átalányadózás szabályai között, ezért is kellett mindig is áttérési szabály, aminek tartalma 

korántsem "mindegy". 

 

Mi a jelenlegi jogi helyzet? 

Miután az áttérést szabályozó kormányrendelet megalkotására még nem került sor és a NAV 

jogellenesen olyan nyomtatvánnyal és elbírálással rukkolt elő, ami megengedi a katás egyéni 

vállalkozóknak a 2022.09.01-vel, de tiltja (fel se tüntetni) a 2022.01.01.-vel való áttérést az 

átalányadózásra, akkor minden érintettnek az javasolja, hogy éljen a választási lehetőséggel!!! 

 

Aki élni szeretne a 2022.01.01-vel való áttéréssel, annak a FairConto Zrt. ad útmutatást. 

 

Ruszin Zsolt 

bejegyzett adószakértő 3120915 

igazságügyi könyvszakértő, adó- és 

járulékszakértő 009530 

kamarai tag könyvvizsgáló 004958 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum RUSZIN
ZSOLT ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.08.14. 12.39.06


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: RUSZIN ZSOLT
Születési hely: ZALAEGERSZEG
Születési dátum: 1971.11.14.
Anyja neve: AFANASZJEVA LJUDMILA PAVLOVNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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