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TÁJÉKOZTATÓ 

a mérnöki kamara tagjai részére 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről 

 

 

Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások többsége át fog térni 

a "kisadóra", a tételes kisadózásra. 

Azért nem jelent kockázatot ezt kijelenteni, mert az eva-s körbe tartozó ill. adózó 

vállalkozások döntő többségének, a törvény által megszabott 6 millió forintos felső határnál 

kevesebb volt a bevallás szerinti bevétele. 

Nem elhanyagolható tényező a választás szempontjából, hogy az áfá-ban az alanyi mentesség 

felső határa 5 millió forintról 6 millió forintra nőtt. A kamarai tagok számára ez kedvező. 

Ilyen tételes adóra volt már példa, de az nem foglalta magában a tb járulékot. 

Ez az új tételes adó minden előnye ellenére nem azt jelenti, hogy az eva jelentéktelenné válik, 

hiszen a kisvállalkozások jelentős része kft formájában működik, ők pedig nem választhatják 

a tételes kisadózást. 

Nem túlzás kijelenteni, hogy az e körbe tartozó vállalkozások az eddigi legegyszerűbb és 

legkisebb terheket követelő adózást fogják választani (KATA). 

 

Sajnos a választásnál figyelembe kell venni a jelenlegi gazdasági környezetet és az 

építkezések jelentős visszaesését. 3 millió forint alatti éves bevételnél meg kell fontolni ennek 

az adónemnek a választását. 

A kamarai tagok, olyan diplomás emberek, akik a számokkal sem állnak hadilábon, és nem 

fognak könyvelőt foglalkoztatni, vagy jóval kisebb költséggel tehetik meg azt. 

A kisadózó számára nem lesz kötelező a számviteli törvény szerinti könyvelés. Itt azonban 

figyelembe kell venni azt, hogy ha a kisadózó foglalkoztat valakit, akkor utána adó- és 

járulékfizetésre is kötelezett lesz. Ha pedig alanyi mentes körbe tarozik, akkor áfa-nak 

megfelelő könyvelést kell vezetni. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az év végén gondot 

okozhat a bevallás elkészítése és beküldése. 

A kisadózás választásánál meggondolandó az, hogy a biztosítási jogviszony csak 81.300 

forintra vonatkozik, és ennek megfelelően számítják a nyugdíjat is. 

A kisadózó adóalany választása alapján iparűzési adó kötelezettségét is egyszerűsítetten 

állapíthatja és fizetheti meg. Így székhelye és telephelye szerinti (általában csak egy van) 

önkormányzatonként 2,5-2,5 millió adóalap után állapíthatja meg adóját, mely 2%-os 

adókulcsot feltételezve, 1 évre 50.000 forint. 

Kiemelten kell ügyelni arra, hogy a kisadózónak jelentési kötelezettsége van a NAV felé 

akkor, ha 1 millió forint felett számláz egy vállalkozásnak. Ez a kötelezettség a megrendelőt 

is terheli. Továbbá ezen értékhatár meghaladása után, már a kisadózónak kell bizonyítani, 

hogy nem színlelt munkaviszonyról van szó. 

 

A jogalkotó kifejezett szándéka volt a szabályozásnál a munkaviszonytól való elhatárolás 

kritériuma. Ez elsősorban a munkavállalók kiszervezésének a megakadályozását szolgálja. Ez 

a kérdéskör az egyik legveszélyesebb buktatója lehet a KATA-nak. 

Jogszabályban felsorolt kritériumok közül, legalább kettőnek meg kell felelni e körben. Így 

pl. azt, hogy a kisadózó nem utasítással, hanem megrendeléssel végzi tevékenységét. 

Ugyanilyen fontosságú buktatót jelenthet a bevételi nyilvántartás és a számlaadási 
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kötelezettség. Ezek pontos vezetése, kiállítása és átadása elengedhetetlen követelmény. 

Az a kisadózó, amely nem ad számlát, nyugtát, bejelentetlen alkalmazottat foglalkoztat, annak 

kisadózói jogosultsága azonnal megszűnik. Ez azt is jelenti, hogy könyvelését helyre kell 

állítani a vállalkozásokra vonatkozó általános szabályok szerint. Fontos megjegyezni, hogy a 

KATA választása nem szünteti meg a bizonylat megőrzési kötelezettséget. Ezt követően az 

adózó 24 hónapig nem választhatja a tételes kisadózást. 

A baj nem jár egyedül, mert ezekben az esetekben, komoly adó és mulasztási bírság szankció 

is van. 

A legkisebb jogszabálysértés, így pl. ha elmulasztja az áfa törvény szabályai szerint kiállított 

számlára ráírni, hogy "kisadózó", 20.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. Ez társaságok 

esetében 50.000 Ft-ig terjedhet. 

 

Összegezve elmondható, hogy egy nagyon egyszerű és kedvező adóztatáshoz egy korrekt, 

szabálykövető magatartás kell, hogy párosuljon. 

 

 

Kisvállalkozási adó (KIVA) 
 

A kivonatos jogszabály ismertetőből kiemeltünk néhány általunk fontosnak tartott szabályt. A 

választás eldöntéséhez javasoljuk az interneten megtalálható kisvállalati adókalkulátor 

alkalmazását. Ez a vállalkozás specifikumainak, fontosabb mutatóinak megfelelően segíti a 

döntést. 

 Az átlagos alkalmazotti létszámnál (max. 25 fő), továbbá az árbevételnél, 

mérlegfőösszegnél (500 millió Ft) a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe kell venni. 

 Bejelentkezni elektronikus úton december 1-20. között lehet. Erre az adónemre történő 

bejelentkezést jan. 25-ig vissza lehet vonni. Nem jelentkezhet be, akinek 1 millió 

forintot meghaladó, végrehajtható adótartozása van. 

 A kisvállalati adó alapja, a személy jellegű kifizetések összegénél kevesebb nem lehet. 

 Az eredményből felosztott jövedelem osztaléknak minősül, amely után 16% szja-t, 

illetve maximum 450.000 forintig, 14% egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. 

 A kisvállalati adó választása esetén, annak megfizetésével az adózó eleget tesz, a 

társasági adó, szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és 

megfizetése kötelezettségének. 

 Az osztalék utáni egészségügyi hozzájárulást, továbbá az iparűzési adót meg kell 

fizetni. 

 KIVA fizetési kötelezettség a személyi jellegű kifizetésektől eltekintve csak akkor 

keletkezik, ha az ellenérték ténylegesen befolyt. 

 A jogi személyiség nélküli társaságok (kkt, bt), cégek, továbbá a korlátlan mögöttes 

felelősséggel működő egyéni cégek, választásuk szerint kikerülnek a számviteli 

törvény hatálya alól. 

 A kisvállalati adót az adóévet követő május 31-ig kell bevallani és befizetni. 

 Ami érvényes a KATA-ra, az a KIVA-ra nem. Itt minden esetben szükséges 

számviteli szakember igénybe vétele. 

 

A kisvállalati adó az esetek döntő többségében előnyös választás lehet. Kivétel, ha nagy 

számban foglalkoztat kedvezmények igénybe vételére jogosultat, pl. 55 év feletti 

munkavállalót, vagy friss diplomást. 
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Kisvállalatok új adózási formái 

 

Az országgyűlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt. (Megjelent: MK 2012/136. (X. 15.)) 

 

 

I. 

A kisadózó vállalkozások tételes adója 
 

A tételes adót egyéni vállalkozók, egyéni cégek és kizárólag magánszemély taggal rendelkező 

betéti társaságok vagy közkereseti társaságok választhatják, ha az állami adóhatóságnak az 

erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentik. 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság a választás bejelentését követő 

hónap első napjával jön létre. 

A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését az állami adóhatósághoz való 

bejelentkezéssel egyidejűleg teljesítheti. Ebben az esetben az adóalanyiság a vállalkozás 

nyilvántartásba vételének napjával jön létre. 

Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a 

bejelentést megelőző két éven belül törölte, vagy ezen időszakban a vállalkozás adószáma 

jogerősen fel volt függesztve. 

Nem választhatja továbbá az adóalanyiságot az a vállalkozás, amely biztosítási ügynöki, 

brókeri, nyugdíjalap egyéb kiegészítő, saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

besorolású tevékenységet folytat. 

 

Az állami adóhatóság a nyilvántartásba vételről értesítő levélben tájékoztatja a kisadózó 

vállalkozást. 

A tájékoztatás tartalmazza különösen 

 a kisadózó vállalkozás nevét, elnevezését, székhelyének címét és adószámát; 

 a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezdő dátumát; 

 a bejelentett kisadózó nevét, címét és adóazonosító jelét; 

 a főállású kisadózói jogállás esetén ennek tényét; 

 a kisadózó vállalkozások tételes adójának fizetendő összegét, az általános szabályok 

szerint esedékességét és a bevételi számla számát; 

 rövid ismertetőt a kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos 

adókötelezettségről. 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik 

 a bejelentés hónapjának utolsó napjával, ha az adóalany bejelenti, hogy 

adókötelezettségeit a jövőben nem e törvény szabályai szerint kívánja teljesíteni; 

 a vállalkozási forma megváltozása esetén a változás bekövetkezését megelőző nappal, 

ha a változás következtében a vállalkozás nem a törvény által felsorolt formában 

működik tovább (például a betéti társaság átalakul korlátolt felelősségű társasággá); 

 a kisadózó egyéni vállalkozói jogállásának megszűnése napjával; 

 a kisadózó vállalkozásnak minősülő egyéni cég, betéti társaság vagy közkereseti 

társaság jogutód nélküli megszűnésének napjával; 

 a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának halálát követő nappal, ha a kisadózó 

vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és 90 

napon belül más kisadózó nem kerül bejelentésre; 
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 a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának a gazdasági társaságból való 

kilépését követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett 

kisadózó nem működik közre, és ezen időpontig más kisadózó nem kerül bejelentésre; 

 a tagsági jogviszony keletkezésének napjával, ha a betéti társaság vagy közkereseti 

társaság kisadózó vállalkozásnak nem magánszemély tagja lesz; 

 a mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha az 

adóalanyiság időszakában elkövetett jogsértés miatt a kisadózó vállalkozás terhére az 

adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett 

alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási 

bírságot, jövedéki bírságot állapít meg; 

 az adószám alkalmazását felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha 

a kisadózó vállalkozás adószámának alkalmazását az adóhatóság az adóalanyiság ideje 

alatt jogerősen felfüggeszti; 

 a naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál 

nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján 

meghaladja a 100 ezer forintot; 

 a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző 

nappal; 

 az ügynöki, brókeri, biztosítási, bérbeadási tevékenység folytatása esetén a 

tevékenység megkezdését megelőző nappal; 

 az átalakulást megelőző nappal, ha az átalakulás következtében a vállalkozás nem felel 

meg a törvényi feltételeknek. 

 

Az adóalanyiság megszűnéséről az adóhatóság határozattal értesíti az adózót. Az 

adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban az adóalanyiság ismételten nem 

választható. 

 

Az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg a kisadózó vállalkozás bejelenti 

azon kisadózónak vagy kisadózóknak a nevét, címét és adóazonosító jelét, aki vagy akik 

bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a munkaviszonyt – végzett tevékenység keretében 

(ideértve különösen a személyes közreműködést, a vezető tisztségviselői és a megbízási 

jogviszony alapján végzett tevékenységet) részt vesz vagy vesznek a kisadózó vállalkozás 

tevékenységében. Egyéni vállalkozó kisadózó vállalkozás esetén az adóalany az egyéni 

vállalkozót mint magánszemélyt jelenti be kisadózóként. 

 

A vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó 

vállalkozással megbízási jogviszonyban álló és a személyes közreműködésre köteles tagokat a 

kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként. A kisadózó vállalkozás 

tevékenységében a betéti társaság, közkereseti társaság kisadózóként be nem jelentett tagja 

kizárólag munkaviszony keretében működhet közre. E szabály megsértésével a kisadózó 

vállalkozás tevékenységében részt vevő tag közreműködését be nem jelentett alkalmazott 

foglalkoztatásának kell tekinteni. 

 

A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül-e. 

 

Az adóalanyiság akkor jöhet létre, ha a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó 

kisadózó vállalkozás legalább egy kisadózót bejelent. A bejelentett adatok, tények 

megváltozását a kisadózó vállalkozás köteles az állami adóhatósághoz a változást követő 15 

napon belül bejelenteni. A változás bejelentése esetén az állami adóhatóság a megváltozott 

adatokról tájékoztatja a kisadózó vállalkozást. 
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A kisadózó vállalkozások tételes adójának mértéke és megfizetése 
 

A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint tételes adót fizet. 

A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes 

adót fizet. 

Amennyiben a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, a tételes adót minden személy 

után külön-külön kell megfizetni. 

A bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári hónapra a 

tételes adó egészét meg kell fizetni azzal, hogy amennyiben a kisadózó a tárgyhónap 

bármelyik napján főállású kisadózónak minősül, a fizetendő tételes adó mértéke 50 ezer 

forint. 

A kisadózó vállalkozások tételes adóját a kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 

12. napjáig megfizeti. 

A naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak minősülő adóalany a naptári évben elért 

bevételének 6 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót fizet. A 

naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak nem minősülő adóalany a 40 százalékos 

mértékű adót a kisadózó vállalkozás bevételének a kisadózó vállalkozási jogállás 

fennállásának az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 500 ezer forint szorzatát 

meghaladó része után fizeti meg. 

Amennyiben a kisadózó vállalkozás az általa kiállított számlán nem tünteti fel a „Kisadózó” 

szöveget, az adózás rendjéről szóló törvény szerint mulasztási bírsággal sújtható. 

A százalékos mértékű adó megfizetése nem mentesít a tételes adó megfizetése alól. 

 

Nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek 

egészében a kisadózó táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, 

gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban 

vagy ápolási díjban részesül, vagy katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, 

fogvatartott, egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, kivéve ha a kisadózóként 

folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez. 

Nem kell továbbá megfizetni a kisadózó után a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan sem, 

amelyben táppénzre, baleseti táppénzre, terhességi-gyerekágyi segélyre, gyermekgondozási 

díjra, gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra vagy ápolási díjra való 

jogosultság megszűnik, vagy a kisadózó katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos 

katona, vagy fogvatartott, illetve egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, ha ez az 

állapot legalább 30 napig fennállt. A 30 nap számítása szempontjából figyelmen kívül kell 

hagyni azt az időszakot, amelyre vonatkozóan a kisadózó után az adót nem kell megfizetni. 

 

A kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami 

adóhatósághoz azt, ha a tárgyhónapra vonatkozóan a kisadózó után nem keletkezik tételesadó- 

fizetési kötelezettsége. 

 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójával teljesített közterhek 
 

A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások (Bt., 

közkereseti társaság) és kisadózók (egyéni vállalkozók) mentesülnek az adóalanyiság 

időszakában az adóalany gazdasági tevékenységével, az általa a bejelentett kisadózónak az 

adóalanyiság időszakában nyújtott tevékenységére tekintettel teljesített kifizetésekkel, más 
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juttatásokkal és a bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági 

jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggő alábbi közterhekkel 

kapcsolatos kötelezettségek alól: 

 vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy 

átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése; 

 társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése; 

 a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, 

bevallása és megfizetése; 

 szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési 

hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése. 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetésével a kisadózó vállalkozás nem 

mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek (munkavállalók) foglalkoztatására 

tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után 

teljesítendő adókötelezettségek alól. 

 

 

A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó jövedelme 
 

A főállású kisadózó a törvényben foglalt jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, 

a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások 

számításának alapja havi 81.300 forint. Az állami adóhatóság (NAV) a bejelentések 

adattartalma alapján adatot szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főállású 

kisadózó biztosítotti jogállásának időtartamáról és az ellátások alapjáról. 

 

A nem főállású kisadózó – e jogviszonya alapján – biztosítottnak nem minősül, 

társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez. 

 

A jövedelemigazolás kiállításának szempontjából a kisadózó jövedelmének a kisadózó 

vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 

százaléka, több tag esetén annak fejenként egyenlő része, de legalább a minimálbér minősül. 

 

 

Nyilatkozat a bevételről 
 

A kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-ig az állami adóhatóság által 

rendszeresített, papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott nyomtatványon nyilatkozatot 

tesz az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről. 

Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a nyilatkozatot a megszűnést követő 30 napon 

belül kell megtenni. 

Ha a kisadózó vállalkozás az adóévben megszerzett bevétel után százalékos mértékű adó 

megfizetésére is köteles, az adóévet követő év február 25. napjáig, ha az adóalanyiság év 

közben szűnik meg, az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül a százalékos 

mértékű adót bevallja és megfizeti. 

 

A törvény szerinti kötelező bejelentés végrehajtható okiratnak minősül. Az állami adóhatóság 

a kisadózó vállalkozás kisadózó vállalkozások tételes adófizetési kötelezettségét ezen 

végrehajtható okiratok és az adóhatóság határozata alapján tartja nyilván. 
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A kisadózó vállalkozás a nyilatkozatban vagy bevallásban adatot szolgáltat bármely más 

adóalany (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) nevéről és 

címéről, az adóalanytól a naptári évben megszerzett bevétel összegéről, ha az adóalanytól 

megszerzett, a kisadózó vállalkozás által kiállított számla szerinti bevétel a naptári évben az 1 

millió forintot meghaladja. 

 

 

Nyilvántartási kötelezettség 
 

A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tvv. 

szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti 

azt, hogy „Kisadózó”. 

Az általános forgalmi adóban alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár jövő 

évtől 5 millió forintról 6 millió forintra emelkedik, mely lehetőséget biztosít a kisadózóknak 

az alanyi adómentesség választására. 

 

A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet, amelyben időrendben, folyamatosan, 

ellenőrizhető módon nyilvántart és rögzít minden olyan adatot, amely adókötelezettsége 

teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges. A bevételi nyilvántartás legalább a 

következő adatokat tartalmazza: 

a) sorszám; 

b) a bizonylat sorszáma; 

c) a bevétel összege; 

d) a bevétel megszerzésének időpontja. 

 

A nyilvántartásban adatot rögzíteni, módosítani és törölni csak bizonylat alapján lehet. A 

nyilvántartásban rögzített adatot módosítani vagy törölni csak úgy lehet, hogy az eredeti adat 

a módosítást, illetve a törlést követően is megállapítható legyen. 

A bizonylatot, a nyilvántartást a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig kell megőrizni. 

E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is vonatkozik. 

 

 

Adatszolgáltatási kötelezettség 
 

Az adózás rendjéről (Art.) szóló törvény szerinti adózó (ide nem értve az egyéni 

vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a 

tárgyévet követő év január hónapra vonatkozó bevallásában, adatot szolgáltat az állami 

adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, a kisadózó 

vállalkozás részére a naptári évben juttatott összegről, továbbá termékértékesítés esetén erről 

a tényről, szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás, szolgáltatások TESZOR számáról, ha 

annak a költségnek, ráfordításnak, kiadásnak az együttes összege, amely a kisadózó 

vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozás részére juttatott ellenérték 

következtében felmerül, a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot. 

 

 

Munkaviszonytól való elhatárolás 
 

A kisadózó vállalkozással kötött szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi 

tartalmuk szerint, a rendeltetésszerű joggyakorlás feltételére figyelemmel kell minősíteni. Ha 

a kisadózó vállalkozással kötött szerződés, ügylet tartalma szerint a kisadózó és harmadik 
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személy közötti munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket a 

törvénytől eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani. 

Az adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében vélelmezi, hogy a kisadózó és a kisadózó 

vállalkozással összefüggésben az adatszolgáltatásra köteles adózó között munkaviszony jött 

létre. Az előző vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül 

egynél több megvalósul: 

 a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette; 

 a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem az adatszolgáltatásra 

köteles személytől szerezte; 

 az adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének 

módjára vonatkozóan; 

 a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll; 

 a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az 

adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére; 

 a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg. 

 

Az adatszolgáltatásra köteles személyt és az azzal kapcsolt vállalkozási viszonyban álló 

személyeket a törvény alkalmazásában egy személynek kell tekinteni. 

 

 

 

 

II. 

A kisvállalati adó 
 

A kisvállalati adó alanya lehet többek között (a felsorolás nem teljes körű) az egyéni cég, 

közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság és zártkörűen működő 

részvénytársaság, a külföldi vállalkozó a belföldi telephelye után, illetve a belföldi 

üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy is, ha kapcsolt vállalkozásaival együtt 

számítva az átlagos állományi létszám (a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Útmutató 

a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz című kiadvány 2009. január 1. napján érvényes 

szabályai szerint meghatározott állományi létszám) az adóévet megelőző adóévben várhatóan 

nem haladja meg 25 főt, a kapcsolt vállalkozásaival együtt az elszámolandó összes bevétel az 

500 millió forintot nem haladja meg (a 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió 

forint időarányos részét), a bejelentkezést megelőző adóév beszámolójában a mérlegfőösszeg 

nem haladja meg az 500 millió forintot, az üzleti év mérlegforduló napja december 31., az 

adószámát nem törölték vagy függesztették fel. 

A meghatározott átlagos állományi létszám és a bevételi határok számítása során a kapcsolt 

vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó 

beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni. 

 

Az adóalany adókötelezettsége – a törvényben foglaltak kivétellel – a belföldről és külföldről 

származó jövedelemre egyaránt kiterjed. 

A külföldi vállalkozó adókötelezettsége a belföldi telephelyen végzett vállalkozási 

tevékenységből származó jövedelmére terjed ki. 

Az adóalany nem határozhatja el mérlegforduló napjának megváltoztatását, továbbá 

számviteli beszámolóját csak forintban állíthatja össze. 
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Az adóalanyiság keletkezése és megszűnése 
 

A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését 

követő naptári év első napjával jön létre. A bejelentést legkorábban az adóévet megelőző év 

december 1-jétől, legkésőbb az adóévet megelőző év december 20-áig az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni. 

A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 

A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság – az 1 milliói Ft-ot meghaladó adótartozás kivételével 

– azon adóév utolsó napjáig fennáll, amely adóévben az adóalany az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti az állami adóhatósághoz (NAV), 

hogy adókötelezettségeit nem e törvény szabályai szerint teljesíti. A bejelentést legkorábban 

az adóév december 1-jétől, legkésőbb az adóév december 20-áig lehet megtenni. A határidő 

elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 

A kisvállalati adó szerinti választás a bejelentést követő naptári év január 15-éig az erre a 

célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton visszavonható azzal, hogy a határidő 

elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 

 

Nem jogszerű a bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adóhatóság által 

nyilvántartott, végrehajtható adótartozása meghaladja az 1 millió forintot. 

A kisvállalati adóalanyiság megszűnik 

 az adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár meghaladásának hónapját 

megelőző hónap utolsó napjával; 

 a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal; 

 ha az adóalany végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik, meg, a 

megszűnés napjával; 

 az adóalany átalakulását megelőző nappal; 

 az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó 

napjával, ha az adóalany terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadási 

kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy 

igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért jogerősen mulasztási bírságot, jövedéki 

bírságot állapított meg; 

 az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztő határozat jogerőre 

emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával; 

 a naptári negyedév utolsó napjával, ha az adóalany az állami adóhatóságnál 

nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján 

meghaladja az 1 millió forintot; 

 a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a létszámnövekedés miatt az 

adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta az 50 főt. 

 

Nem szűnik meg az egyéni cég adóalanyisága, ha a tag halála esetén özvegye, özvegy 

hiányában vagy annak egyetértésével örököse (örökösei), illetve a tag cselekvőképtelenségét 

vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó bírósági határozat esetén a tag nevében és 

javára eljárva törvényes képviselője az egyéni cég tagjává válik, és az e törvény szerinti 

adóalanyiságot választja. Választását az ok bekövetkeztétől számított harminc napon belül 

jelenti be a cégbíróságnak. 

Az adóalanyiság meghatározott megszűnése napjával, mint mérlegfordulónappal önálló üzleti 

év kezdődik. 

Az adóalanyiság megszűnését követő két adóévre az adóalanyiság ismételten nem 

választható. 

 



MMK kisvállalkozói tájékoztató 

10 

A kisvállalati adó alapja 
 

Az adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének (azaz a pénzeszközök 

változásának) a Tbj. szerinti járulékalapot képező személyi jellegű kifizetésekkel (ilyenek 

példaként: a szerzői jogdíj, a lakhatási költségtérítés, a lakásépítésre nyújtott támogatás az 

étkezési térítés, a munkábajárással kapcsolatos költségtérítés, a jubileumi jutalom), növelt 

összege, de legalább ez utóbbi összeg. 

A pénzforgalmi szemléletű eredmény összegét 

csökkentik a vállalkozásba a tárgyév során kívülről bevont pénzeszközök (például 

hitelfelvétel, jegyzett tőkeemelés tőkebevonással, kapott osztalék), 

növelik   a  vállalkozáson   kívülre  helyezett  pénzeszközök   (például  kölcsön   törlesztése, 

előlegfizetés), és 

növelik a nem a vállalkozás érdekében felmerülő, törvényben nevesített pénzeszköz-

kifizetések és elszámolt ráfordítások, mint például a végleges pénzeszközátadás, a követelés 

elengedése, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás, ellenőrzött külföldi társasággal szemben 

teljesített kifizetés. 

 

Az adó mértéke 
Az adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó adóalanya mentesül: 

a) a társasági adó, 

b) a szociális hozzájárulási adó, és 

c) a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. 

 

 

A kisvállalati adó bevallása 

 

Az adóalany a kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként megállapítja és az adóévet 

követő év május 31-ig bevallja. 

Az adóév a naptári év. 

Ha az adóalanyiság év közben szűnt meg – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a 

bevallást az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell 

benyújtani. 

Ha az adózó az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére az adóévről készítendő bevallás 

határidejéig nem kötelezett, a fizetendő adót az adóév utolsó napjára készített könyvviteli 

zárlat alapján állapítja meg. A külföldi vállalkozó a kisvállalati adó alapját valamennyi 

belföldi telephelyére együttesen (kivéve a fióktelepet), míg belföldi fióktelepére 

fióktelepenként külön- külön állapítja meg. 

 

 

Az adóelőleg és az adó megfizetése 

 

Az adózó az adóévre teljesítendő adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési 

kötelezettségének alábbiakban foglaltak szerint tesz eleget. 

Amennyiben az adózó az e törvény szerint meghatározott adófizetési kötelezettsége az 

adóévet megelőző adóévben az 1 millió forintot elérte, az adóelőleg megállapítási, bevallási 

és fizetési kötelezettségének havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig tesz eleget. Az e 

törvény szerinti adóalanyiság első adóévében az adózó e rendelkezést abban az esetben 

alkalmazza, ha az adóévet megelőző adóévben a bevétele meghaladta a 100 millió forintot. 

Amennyiben az adózó az e törvény szerint meghatározott adófizetési kötelezettsége az 

adóévet megelőző adóévben az 1 millió forintot nem haladta meg, az adóelőleg megállapítási, 
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bevallási és fizetési kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig 

tesz eleget. A törvény szerinti adóalanyiság első adóévében az adózó a rendelkezést abban az 

esetben alkalmazza, ha az adóévet megelőző adóévben a bevétele nem haladta meg a 100 

millió forintot. 

 

Az adóelőleg összege 

 a Szt. szerinti pénzeszközök az adóelőleg-megállapítási időszakban realizált változása, 

 az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, Tbj. szerint 

járulékalapot képező összes jövedelem, 

 az adóelőleg-megállapítási időszakban törvény szerint megfizetett adóelőleg, 

 az adóelőleg-megállapítási időszakban kifizetett osztalék, osztalékelőleg együttes 

összegének a 16 százaléka. 

 

 

A kettős adóztatás elkerülése 

 

A kisvállalati adó alanya a kisvállalati adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja, hogy 

az ne tartalmazza az törvény szerint meghatározott külföldön adóztatható adóalapot. 

 


