ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNYEK A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÁGAZATBAN
1. KATA-kedvezmény
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos
részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (Korm. r.) 1. §
(8) bek. alapján 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után
fizetendő tételes adó (ún. KATA) megfizetése alól.
E kedvezményre az jogosult, aki
a) a személyszállítási ágazaton belül taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932) tevékenységet
folytat (e körbe tartozik egyebekben a személytaxis-szolgáltatáson kívül a személygépkocsis
személyszállító szolgáltatás, valamint a diszpécserszolgáltatás is), és
b) e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már ezen adózás hatálya alá tartozott.
2.

KATA-adótartozás kedvezményes megfizetése

A Korm. r. 1. § (9) bek. szerint a kisadózó vállalkozás (a KATA-alanyok) a 2020. március 1-je előtt
esedékessé vált a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti
adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő
részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. Az adóhatóság a fentiek szerinti
fizetés teljesítése esetén az adótartozásra 2020. március 1-től pótlékot nem számít fel; de ha az adózó
valamely részlet befizetését nem teljesíti, akkor a kedvezményre való jogosultságát elveszti, a tartozás
egy összegben esedékessé válik, és az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére késedelmi pótlékot
számít fel. Ezen kedvezmény nincsen tevékenységhez kötve, tehát valamennyi KATA-alany élhet vele.
3.

KIVA-kedvezmény

A Korm. r. 1. § (7) bek. szerint az a kisvállalati adóalany (KIVA-alany), amely a tevékenységénél fogva a
jelen tájékoztató 5. pontjának megfelel, e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április,
május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati
adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.
4.

Járulékkedvezmény

A Korm. r. 1. § (1)-(6) bek. szerint adó- és járulékkedvezmény vehető igénybe az alábbi közterhekre
2020. március, április, május és június hónapokra:
a)
b)
c)

d)

a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni,
a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni,
a járulékfizetési kötelezettséget úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után
kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710
forint összeget kell megfizetni,
a rehabilitációs hozzájárulás mértéke csökken.

A kedvezmény érvényesíthető a munkaviszonyban foglalkoztatott személyekre, az egyéni vállalkozóra
és a társas vállalkozóra (e jogállására tekintettel) egyaránt (nyilván csak annyiban, amennyiben
egyébként az érintett közteher vonatkozik rá).
A járulékkedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénybevevő a jelen tájékoztató 5. pontjának
megfeleljen.
5.

Kedvezményezett tevékenység

A Korm. r. 1. § (10)-(11) bek. szerint a KIVA-kedvezményre (fenti 3. pont) és a járulékkedvezményre
(fenti 4. pont) azok jogosultak, akik a jogszabályban felsorolt tevékenységet tényleges
főtevékenységként végzik, az alábbiak szerint:
a)

b)

személyszállítási ágazaton belül TEÁOR (tevékenységjegyzék) és TESZOR (termék- és
szolgáltatásjegyzék, ezek pontosabb meghatározása a KSH oldalán, az osztályozások menüpont
alatt elolvasható) 4932 számmal azonosított taxis személyszállítás tevékenységet folytat (e körbe
tartozik a fenti 1. pontban hivatkozottak szerint egyebekben a személytaxis-szolgáltatáson kívül a
személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, valamint a diszpécserszolgáltatás is), és
és ezen tevékenységéből a Korm. r. hatálybalépését (2020. március 24.) megelőző hat hónapban
a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott, vagyis a bevételének ágazatok
közötti szétosztását követően a 4932 kód alá sorolható bevételek köre a legnagyobb, és az eléri
az összes bevétel legalább 30%-át.
A személytaxis, a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás és a diszpécserszolgáltatás
egyaránt engedélyhez kötött tevékenység, tehát akinek erre vonatkozóan engedélye van, az
vélhetően szerez kedvezményre jogosító bevételt. Ez elvben összefügg továbbá az érintett
vállalkozások hivatalosan (az adóhatóságnál) rögzített tevékenységi körével, amely a fentiek
alapján a társas vállalkozásoknál a TEÁOR 4932 tevékenységet, egyéni vállalkozóknál pedig az
ÖVTJ rendszerében (ez az egyéni vállalkozókra vonatkozó besorolási rendszer, a TEÁOR
voltaképpeni további bontása) 4932-vel kezdődő tevékenységet kell, hogy tartalmazza (de nem
feltétlenül főtevékenységként – hiszen a kedvezmény kritériuma nem a bejegyzett főtevékenység,
hanem a meghatározott múltbeli időszakban elért bevétel aránya).
Az adott bevétel besorolása során nyilvánvalóan a kedvezményre jogosító bevétel-részhez
sorolandó a taxisok és a személygépkocsis személyszállítók fuvardíj-bevétele,
diszpécserszolgálatoknál pedig a diszpécserszolgáltatás (a vonatkozó jogszabály szerint: a
fuvarigények rögzítése és azok szolgáltatást teljesítő személygépkocsi vezetője részére történő
továbbítása) ellenértékeként számlázott összeg. Az egyéb jogcímen megszerzett bevételek esetén
azok besorolását saját kockázatra, gondosan kell végezni – elég egyértelműnek mutatkozik
ugyanakkor, hogy a sofőrszolgáltatás, a futárszolgáltatás, diszpécserszolgálatoknál (esetleg más
társaságoknál) a gépjármű vagy egyéb eszközök bérbeadása nem számítható a kedvezményezett
tevékenységhez.

