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Vagyonőrként melyiket válasszam? 
(felkínált lehetőségek a 2013. évi közterhek változásai tükrében) 

 

Egyre többször hangzik el a kérdés, hisz sürget az idő, decemberben a 

vállalkozásoknak dönteni kell, hogy maradnak-e az eddigi vállalkozási forma 

mellett, vagy élve a jogszabályok által felkínált lehetőségekkel váltanak egy új, 

talán kedvezőbb formára. Tényleg kedvezőbb-e, kinek kedvezőbb, melyiknél mi 

marad a zsebemben? Nehéz eldönteni főleg úgy, hogy bizonyos információk 

még nem állnak a rendelkezésre: pl. még nincs megállapodás a 2013 évben 

alkalmazandó minimálbérre és a szakmai bérminimumra, most (2012. december 

10 én!!!) került a parlament elé a T/9401 sz. törvényjavaslat, mely tartalmaz 

újabb változtatásokat az adó és járulékszabályokban is. 

Nagyon sok változás lesz 2013 évben, az összeeset, többnapos 

előadássorozatban lehetne bemutatni. Ennek az előadásnak a célja a vagyonőrök 

tájékoztatása az őket érintő, decemberi döntést elősegítő, legfontosabb 

változásokról.  

Az ismertetések előtt néhány olyan változás, mely érinti, vagy érintheti az adó és 

járulék kiszámítást: 

 2013. január 1-től megszűnik a szuperbruttó, tehát ettől válik teljesen 

egykulcsossá (16%) a személyi jövedelemadó (nem kell a 202.000,-Ft/hó 

feletti jövedelemrészt 1,27-el felszorozni az adóalap megállapításához), 

 eltörlésre került a „járulékplafon”, tehát 2013 évtől a teljes jövedelem 

után meg kell fizetni az egyéni nyugdíjjárulékot (az előző évben 

7.942.200,-Ft/év feletti jövedelem részre nem kellett megfizetni), 

 az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 6.660,-Ft/hó 2013. január 1-

től (6390,-Ft/hó volt az előző évben). 

Vagyonőrként dolgozók a munkájukért a következők szerint juthatnak 

jövedelemhez: 

 Alkalmazottként (ekkor nem önálló tevékenységre vonatkozó személyi 

jövedelemadó szabályok, illetve járulék szabályok alapján jut 

munkabérhez), 

 Egyéni vállalkozóként (2005. évi CXXXIII. évi törvény alapján) 

 Vállalkozói személyi jövedelemadót választó egyéni vállalkozás, 

 Vállalkozói átalányadózást választó egyéni vállalkozás, 
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 Egyszerűsített Vállalkozói Adó-t választó egyéni vállalkozás 

(EVA), 

 Kis Adózó vállalkozások Tételes Adójá-t választó egyéni 

vállalkozás (KATA) 

(A féleséget növeli, hogy főtevékenységként, vagy kiegészítő 

tevékenységként, illetve a KATA esetében főtevékenységként, vagy nem 

főtevékenységként vállalkozik-e valaki.) 

Arra nincs mód, hogy a mindegyik elszámolási formának az adó és 

járulékszabályait részletesen megtárgyaljuk.  Az újonnan bevezetésre 

kerülő KATA névre hallgató feltételrendszert és szabályozást nézzük át 

részletesebben, viszont számítási példákon alapuló diagramokkal 

összehasonlítjuk egymással mindegyiket, hogy racionális érvek mentén 

lehessen választani közülük. 

1. A KATA főbb szabályai
1
 

Ennek az adónemnek alanya lehet: 

 egyéni vállalkozó 

 egyéni cég, 

 kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság. 

 kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság. 

Nem választhatja ezt az adóalanyiságot: 

 az a vállalkozás mely a TEÁOR 2008 szerint 

 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység, 

 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége, 

 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 

szerinti tevékenységet folytat, 

 az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést 

megelőző két éven belül törölte, vagy jogerősen felfüggesztette. 

Az adóalanyiság keletkezése: 

 Induló vállalkozás esetében a nyilvántartásba vételének napján jön 

létre. 

  

                                                 
1
 A 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról alapján. 

  Bejelentkezés a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá (NAV tájékoztató 2012. 11. 12.) 
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 Formát váltó vállalkozás esetén, a bejelentést követő hónap első 

napján jön létre. 

Az adóalanyiság megszűnése: 

 a bejelentés hónapjának utolsó napjával, ha az adózó bejelenti 

kilépését a rendszerből, 

 vállalkozási formaváltás esetén, ha nem a KATA-t választható 

vállalkozási formák közötti a váltás, 

 a kisadózó egyéni vállalkozói jogállásának megszűnése napjával, 

 a kisadózói vállalkozás jogutód nélküli megszűnésének napjával, 

 a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának halálát követő 

nappal, ha ennek a vállalkozásnak a tevékenységében más kisadózó 

nem működik közre, és 90 napon belül más kisadózó nem kerül 

bejelentésre, 

 a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának a gazdasági 

társaságból való kilépését követő nappal, ha ennek a vállalkozásnak 

a tevékenységében más kisadózó nem működik közre, és ezen 

időpontig más kisadózó nem kerül bejelentésre, 

 a tagsági jogviszony keletkezésének napjával, ha a Bt.-nek, vagy 

Kkt.-nak nem magánszemély lesz a tagja, 

 az adóalanyiság időszakában elkövetett jogsértés miatt az adó-, 

vagy vámhatóság, mulasztási bírságot állapít meg jogerősen a 

következők miatt: 

 számla-, vagy nyugtaadás elmulasztásáért, 

 be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért, 

 igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért, 

 adószám alkalmazását felfüggesztő határozat jogerőre 

emelkedésének a napjával, 

 naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó végrehajtható 

adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 

ezer forintot, 

 a végelszámolás, a felszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő 

időpontját megelőző nappal, 

 a nem engedélyezett tevékenység folytatása esetén a tevékenység 

megkezdését megelőző nappal, 
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 az átalakulást megelőző nappal, ha az átalakulás következtében a 

vállalkozás nem felel meg e törvény követelményeinek. 

Az adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban ez az adóalanyiság 

ismételten nem választható. 

A bejelentés szabályai: 

 A vállalkozás az állami adóhatóságnak –erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon– kell bejelenteni, hogy adókötelezettségeit e 

törvény rendelkezései szerint teljesíti. 

 A vállalkozásban bármilyen jogviszony alapján tevékenységet 

végző a munkaviszony kivételével csak, mint kisadózó végezheti 

tevékenységét. (Nem lehet megbízási jogviszony, választott 

tisztségviselői jogviszony, a tag személyes közreműködést is csak 

ebben a formában végezhet. A Bt. kültagját, ha személyesen nem 

működik közre, nem kell bejelenteni.) E szabály megsértése 

ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a be nem jelentett alkalmazott 

foglalkoztatása. 

 A bejelentésben nyilatkozni kell, hogy a kisadózó főállású 

kisadózónak minősül-e. 

 Főállású kisadózónak minősül: 

 aki a tárgyhó bármely napján nem áll legalább 36 órás 

foglalkoztatással járó munkaviszonyban, 

 nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, 

 nem minősül külföldön biztosított személynek. 

 A bejelentett adatok, tények megváltozását 15 napon belül be kell 

jelenteni az adóhatósághoz. 

A tételes adó mértéke és megfizetésének szabályai: 

 Főállású kisadózó után 50.000,-Ft/ hó adót kell fizetni. 

 Főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25.000,-Ft/ hó adót kell 

fizetni. 

 A kisadózónak minden megkezdett naptári hónapra a tételes adó 

egészét meg kell fizetni. 

 Ha a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelentett be, a tételes adót 

mindegyik kisadózó után meg kell fizetni. 

 Ezt az adót a tárgyhónapot követő hónap 12-ik napjáig kell 

megfizetni. 
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 A kisadózó amennyiben túllépi a számára megállapított 6 millió 

forintos bevételplafont, a túllépés összege után 40 % -os mértékű 

adót fizet, a havi tételes adó mellett. 

Ennél a pontnál felhívom a figyelmet, hogy a most tárgyalt törvényt 

annyiban hozták a jogalkotók szinkronba az ÁFA törvénnyel, hogy 

ott is az alanyi mentesség értékhatárát felemelték évi 6 millió 

forintra, de például túllépés esetén a vállalkozás kikerül az alanyi 

mentes adózók köréből és oda csak a kikerülés éve utáni második év 

elteltével kerülhet vissza. Továbbá a KATA esetén év közben is be 

lehet lépni, míg az ÁFA esetében a választás egész évre szól. Ezeket 

az ellentmondásokat, majd a gyakorlatnak kell feloldani! 

 A kisadózónak az általa kibocsátott számlán fel kell tüntetni a 

„Kisadózó” szöveget. Amennyiben elmulasztja, mulasztási 

birsággal sújtható. 

 Nem kell megfizetni a kisadót, ha a hónap egészében: 

 táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi 

segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási 

segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban 

részesül. 

 katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, 

 fogvatartott, 

 egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette 

kivéve, ha kisadózói tevékenysége körébe tartozó munkát végez. 

 Az előző pontban felsoroltak esetében –egyéni vállalkozói 

tevékenység szüneteltetése kivételével– nem kell megfizetni az adót 

arra a hónapra sem, amikor az előtte felsorolt állapot megszűnik, ha 

ez az állapot legalább harminc napig fennállt. A 30 nap 

számításánál, figyelmen kívül kell hagyni azokat a hónapokat, 

amikor egyébként sem kellett megfizetni az adót. 

 A kisadózó vállalkozás a tárgyhót követő 12-ig köteles bejelenteni 

az adóhatósághoz, ha valamely kisadózója után nem kell megfizetni 

a tételes adót. 

A KATA által kiváltott közterhek: 

 vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni 

adó, vagy átalányadó,  

 társasági adó, 
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 a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi 

hozzájárulás, 

 szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, 

 szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése. 

Figyelem! 

A kisadózók tételes adójának megfizetése nem váltja ki a vállalkozásban 

foglalkoztatott, de kisadózónak nem minősülő személyeknek juttatott 

jövedelem után fizetendő közterheket. 

A kisadózót megillető ellátások, az igazolt jövedelem: 

 A főállású kisadózó e jogállás tartama alatt biztosítottnak minősül, 

az ellátások számítási alapja: 81.300,-Ft/hó. 

 A nem főállású kisadózó –e jogviszony alapján– biztosítottnak nem 

minősül, így társadalombiztosítási ellátásra, álláskeresési ellátásra 

jogosultságot nem szerez. 

 A kiadott jövedelemigazoláson (pl. hitelfelvételhez) az utolsó 

nyilatkozatban szereplő bevétel 60%, több tag esetén annak 

fejenként egyenlő része, de legalább a minimálbér minősül a 

kisadózó jövedelmének. 

Nyilatkozat a bevételről: 

 Az adóévet követő év február 25.-ig az állami adóhatóság által 

rendszeresített, papír alapon, vagy elektronikusan benyújtott 

nyomtatványon nyilatkozni kell az adóévben megszerzett 

bevételről. 

 Évközben megszűnő kisadózói adóalanyiság esetén a nyilatkozatot 

a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni. 

 Ha a kisadózó a bevételi határ (6 millió forint) túllépése miatt 

százalékos adófizetési kötelezettsége (40%) is keletkezik akkor az 

előző két határidő figyelembevételével az adót bevallja és 

megfizeti. 

 A kisadózó a nyilatkozatában, vagy bevallásában adatot szolgáltat –

magánszemély kivételével– bármely más adóalany nevéről és 

címéről és az adott naptári évben tőle megszerzett bevételéről, 

amennyiben ez a bevétel az 1 millió forintot meghaladja. 
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Figyelem!  

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint adózó (kivétel a magánszemély, 

és a kisadózók tételes adójának alanya) köteles adatot szolgáltatni a 

kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról a részére a naptári 

évben juttatott összegről, arról, hogy milyen terméket értékesített, vagy 

milyen szolgáltatást végzett, amennyiben a kisadózó részére fizetett 

ellenérték meghaladta az 1 millió forintot. 

Munkaviszonytól való elhatárolás: 

 A kisadózóval kötött szerződést is (mint minden szerződést) a 

valódi tartalma és nem az elnevezése szerint kell megítélni. 

 Amennyiben a kisadózóval kötött szerződés munkaviszonyt leplez, 

akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket a munkaviszonyra 

irányadó rendelkezések szerint kell megítélni. 

 Az adóhatóság azt vélelmezi –az ellenkező bizonyításáig– hogy a 

kisadózó és a megrendelő vállalkozás között munkaviszony jött 

létre. 

 Az előző vélelmet akkor kell megdöntöttnek tekinteni, ha a 

következőkben felsoroltak közül egynél több megvalósul: 

 a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen 

végezte, vagy végezhette, 

 a kisadózó a naptári évi bevételének legalább az 50%-át nem 

az adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozástól szerezte, 

 az adatszolgáltatásra kötelezett nem adhatott utasítást a 

tevékenység módjára vonatkozóan, 

 a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll, 

 a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és 

anyagokat nem az adatszolgáltatásra kötelezett megrendelő 

bocsátotta a kisadózó rendelkezésére, 

 a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg. 

A kapcsolt vállalkozásokat egy megrendelőnek kell tekinteni! 

Nyilvántartási kötelezettség: 

 Termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles számlát, adott 

esetben nyugtát adni, melyeken kötelező feltüntetni a „Kisadózó” 

feliratot. 

  



8 

 

 Köteles bevételi nyilvántartást vezetni, mely időrendi sorrendben 

rögzít minden olyan adatot, mely szükséges az adókötelezettség 

teljesítéséhez és annak ellenőrzéséhez. Legalább a következő 

adatokat kell tartalmaznia: 

 sorszám, 

 a bizonylat sorszáma, 

 a bevétel összege, 

 a bevétel megszerzésének időpontja. 

 A nyilvántartásba bármilyen műveletet végezni (adat bejegyzése, 

javítása, törlése) csak bizonylat alapján lehet. 

 A nyilvántartást és a bizonylatokat a kiállítást követő év végétől 

számított 5 évig meg kell őrizni. 

Iparűzési adó (helyi adó) megfizetése: 

A kisadózó a bevétel nagyságától függetlenül köteles telephelyenként 

2.500.000, forint adóalap figyelembevételével (diktált adó), az iparűzési 

adót megfizetni.  

2. Összehasonlítás az egyéni vállalkozások által választható, 

különböző közteherviselési módok között
2
 

A részletes számítások közlése meghaladná ennek az előadásnak a 

kereteit, ezért számításokkal megalapozott összefoglaló diagramokon 

mutatjuk be a vállalkozás éves bevétele függvényében keletkező éves 

nettó jövedelmet. A konkrét helyzetekre minden esetben javasoljuk a 

számítást elvégezni, hiszen a vállalkozás költségeinek mértéke, a családi 

kedvezményre való jogosultság és annak mértéke lényegesen 

befolyásolják az eredményeket. 

  

                                                 
2
 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

  2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról 

  2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 

  1996. évi LXXXI törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

  2007. évi törvény az általános forgalmi adóról 

  2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

  1990. évi C. törvény a helyi adókról 

  1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  

szolgáltatások fedezetéről 

  1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 

  1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásró 

  2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

  Példák az egyéni vállalkozásból származó nettó jövedelem alakulására a 2013. évben választható adózási 

módok alkalmazása esetén (NAV tájékoztató) 
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A számításoknál a jogszabályi előírásokon kívül a következőket vettük 

figyelembe: 

 az egyéni vállalkozás költségeként a bevétel 10%-át, 

 az igénybe vehető családi kedvezménnyel nem számoltunk, 

  Az EVA alapján elszámoló egyéni vállalkozónál a forgalmi adóval 

növelt bevétellel számoltunk, mint EVA alappal 

 minimálbérként 93.000,-Ft/hóval, szakmai bérminimumként 

108.000,-Ft/ hóval számoltunk. 

Az itt közölt diagramok megszerkesztéséhez külön elvégeztük a 

számításokat főállású és nem főállású tevékenység esetére is. 

 

Ha megnézzük a négy grafikont, akkor láthatjuk, hogy bevétel szempontjából 

a KATA lenne a legkedvezőbb és szinte párhuzamosan, alig valamivel alatta 

halad az SZJA átalányadózási formát választók nettó jövedelmének görbéje. 

Főállásban végzett egyéni vállalkozás esetén kifejezetten előnytelen (kis 

költség összetevő mellett) a vállalkozói SZJA szerint elszámolni a 

közterhekkel. Kétmillió forint környéki éves bevételig az EVA alatta marad a 
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vállalkozói SZJA szerinti elszámolásnak. A nettó bevételi pozíciót csak a 

magasabb bevételi tartományban javítja. 

Mindegyik forma az alacsonyabb bevételi tartományban „rosszul teljesít”, 

azaz a nettó jövedelem és a bruttó bevétel arány alacsony. Ennek oka, hogy a 

fizetendő járulékok nem arányosak a bevétellel, hanem legalább a minimálbér 

(szakmai bérminimum) 1-1.5 szerese után kell a járulékokat befizetni. 

 

Nem főállású státusz azt jelenti, hogy heti 36 órás munkaviszony mellett végzett 

tevékenység, vagy kiegészítő tevékenység (nyugdíj melletti). A diagramon az 

EVA választásnál kiegészítő tevékenység szabályaival történt a számolás, míg a 

többinél a heti 36 órás munkaviszony melletti szabályok lettek figyelembe véve. 

Ha megfigyeljük, ezen a diagramon a vállalkozói SZJA választása esetén járunk 

a legrosszabbul. Az alacsonyabb bevételeknél (kb. 2 millió forint/ év) a másik 

három módszer közel azonos (az SZJA átalányadó szerinti egy kicsivel jobb). A 

KATA és az SZJA átalányadó között a váltás kb. 2,8 milliós bevételnél van. A 

magasabb bevételi tartományban (3-6 millió forint között) legnagyobb nettó 

jövedelmet a KATA, utána az átalányadó, majd utána az EVA választással lehet 

elérni. 
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Ha szemügyre vesszük ezt az oszlopdiagramot, akkor nem csak a szakmai 

bérminimumnak (108 ezer forint/ hó) megfelelő éves bevételnél (1.296. 000,-

Ft/év) jelentkező –a választástól függő– nettó jövedelem különbségeket látjuk, 

hanem össze tudjuk hasonlítani a főállásban végzett és a nem főállásban végzett 

egyéni vállalkozói tevékenység nettó jövedelmét, azonos bevétel mellett. Annak 

az oka, hogy nagy különbség van a nem főállásban végzett egyéni vállalkozói 

tevékenység javára az, hogy a nem főállásúnak lényegesen kedvezőbb 

hozzájárulást kell befizetnie a nyugdíj és az egészségbiztosítási kasszába, hisz ő 

a főállása után, vagy nyugdíjas mivoltában már biztosított. 
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Következtetések levonása: 

A módszerek közüli választásnál nem elég csak az elérhető nettó jövedelmet 

figyelembe venni, hanem meg kell nézni még több objektív és szubjektív 

szempontot is. 

Ezek közül a szempontok közül álljon itt néhány: 

 Jár- e és mennyi családi kedvezmény (KATA, EVA esetén nem tudom 

elszámolni). 

 Mennyi vállalkozást terhelő költség jelentkezik ((KATA, EVA esetén nem 

tudom elszámolni). 

 Mennyire folyamatos a vállalkozásom munka ellátottsága (KATA esetén 

minden megkezdett hónapban be kell fizetni a fix adót) 

 A bevételeim hány ügyféltől lesznek, lesz-e olyan ügyfél, akitől több mint 

1 millió forint bevételem származik? (KATA esetén jelentenem kell az 

adóhatóság felé és nekem kell tudnom bebizonyítani, hogy nem 

munkaviszony leplezése történt.)  

 Egyedül dolgozom-e a vállalkozásba, vagy van alkalmazottam. (KATA és 

EVA esetén a bevételi határba az ő általuk „megtermelt” bevétel is 

beleszámít és utánuk is be kell fizetni, adókat, járulékokat.) 

 Hány önkormányzati területhez tartozó telephelyen végzem a 

tevékenységemet? (Kata esetén telephelyenként 2,5 millió forint adóalap 

után kell megfizetni az iparűzési adót.) 

 Előfordulhat-e, hogy túllépem, a bevéteti határt? (EVA esetén kiesek a 

rendszerből, KATA esetén 40%-os plusz adót fizetek a túllépés összege 

után de, kiesek az ÁFA körből és oda csak két év múlva térhetek vissza.) 

 Mennyire bonyolult könyvelést, nyilvántartást, adminisztrációt jelent az 

adott módszer. (Mérlegelni kell, hogy az egyszerűbbnek tartott módszernél 

végzendő nyilvántartási, bevallási, jelentési kötelezettség határidőre 

történő teljesítését fel merem-e vállalni, vagy jobb, ha könyvelőre bízom.) 

 

Az elmondottak alapján, vagyonőr egyéni vállalkozók esetében nem 

ajánlható a kisvállalkozó adózók tételes adójának (KATA) választása. 

Főállású adózóként a személyi jövedelemadó szabályai szerinti átalányadó 

választást, nem főállású adózóként pedig az átalányadózás mellett az EVA 

szerinti adózást érdemes megfontolni. 
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3. Röviden a kisvállalati (KIVA) adóról
3
 

Nem tartozik szorosan az előadás főcímében feltett kérdés megválaszolásához, 

de új, társaságokra vonatkozó adózási forma lévén a legfontosabb jellemzőit 

ismerjük meg. 

A kisvállalati adó alanya  

 az egyéni cég, 

 a közkereseti társaság, 

 a betéti társaság, 

 a korlátolt felelősségű társaság, 

 a zártkörűen működő részvénytársaság, 

 a szövetkezet és a lakásszövetkezet, 

 az erdőbirtokossági társulat, 

 a végrehajtó iroda, 

 az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda, 

 a szabadalmi ügyvivői iroda, 

 a külföldi vállalkozó, 

 a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. 

A kisvállalati adó szerinti adózást az választhatja: 

 az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző 

adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt; 

 az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem 

haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén 

az 500 millió forint időarányos részét; 

 az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami 

adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel; 

 üzleti évének mérlegforduló napja december 31.; 

 az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a 

mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot. 

Az állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt 

vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, 

kell figyelembe venni. 

  

                                                 
3
 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 
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Az adóalanyiság keletkezése: 

 A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz 

történő bejelentését követő naptári év első napjával jön létre. (A 

bejelentést az adóévet megelőző év december 1-jétől, december 20-áig 

kell megtenni.) 

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

adóhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adótartozása meghaladja az 

1 millió forintot. 

 Ennek az adóalanyiságnak a választása a bejelentést követő naptári év 

január 15-éig visszavonható. 

 A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság azon adóév utolsó napjáig áll 

fenn, amely adóévben az adóalany bejelenti az állami adóhatósághoz, 

hogy adókötelezettségeit nem e törvény szabályai szerint teljesíti. 

(december 1. és 20 között.)  

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  

 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. 
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 A tag halálával, kivéve, ha a helyébe lép, özvegye, örököse és ezt 30 

napon belül bejelenti.  

Az adóalanyiság megszűnését követő két adóévre az adóalanyiság ismételten 

nem választható. 

A kisvállalati adó alapja: 

az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének a személyi jellegű 

kifizetésekkel növelt összege (de legalább a személyi kifizetések összege). 

A törvény hosszan sorolja az adóalapot növelő és az adóalapot csökkentő 

tételeket. Ezek a növelő és csökkentő tételek általában a pénzeszközök 

mozgásához kapcsolódnak. Általában azok a tranzakciók, melyek a 

vállalkozás pénzeszközeit külső forrásból növelik (hitel, vagy kölcsön 

felvétele, osztalék megszerzése, stb.) csökkentő tételek, amelyek a 

vállalkozásból kifele áramló pénzmozgással járnak (pl. hitel, vagy kölcsön 

nyújtása, osztalék kifizetése, stb.) adóalap növelő tételnek számítanak. 

Tovább növelik az adóalapot (a törvényben hosszan sorolva) a vállalkozás 

vagyonának csökkenését jelentő események (pl. adomány, ingyenes 

eszközátadás, készlethiány, a behajthatatlannak nem minősülő követelés 

elengedése, tartozás térítés nélküli átvállalása, az 50 ezer forintot meghaladó 

eszközbeszerzés, vagy szolgáltatásvásárlás, ha nem tudom bizonyítani, hogy a 

vállalkozás tevékenységének az érdekében történt, stb.) 

Az adó mértéke: az adó alapjának 16 százaléka. 

A kisvállalati adó adóalanya mentesül: 

 a társasági adó (10%), 

 a szociális hozzájárulási adó (27%,)  

 a szakképzési hozzájárulás (1,5%) 

bevallása és megfizetése alól. 

Figyelem! A KIVA szerint adózó nem mentesül az ÁFA, az osztalékhoz 

kapcsolódó közterhek megfizetése alól, valamint a magánszemély jövedelme 

utáni közterhek, a helyi adók és a cégautó megfizetése alól. 

Az adót az üzleti évet követő év május 31-ig kell bevallani és megfizetni. 
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Adóelőleget kell bevallani és fizetni: 

 havonta ha az előző évben az adókötelezettség meghaladta az 1 millió 

forintot, 

 negyedévente, ha az előző évben az adókötelezettség nem érte el az 1 

millió forintot, 

 az adóalanyiság kezdő évében átmeneti szabály, hogy az előző év 

várható bevétele 100 millió forint alatt, vagy fölötte van. 

Részletes megismeréshez sokat kell olvasgatni a törvény szövegét. Aki 

cégénél a bevezetését fontolgatja az csak jól képzett könyvelő segítségével 

vágjon bele. 

 

Székesfehérvár, 2012. december 10. 

 

        Prépost Tibor 

 

Utóirat: 

Csak az előadás anyagának elkészülte után került elfogadásra és nyilvánosságra 

a 2013 évre vonatkozó minimálbér és szakmai bérminimum megállapodás 

eredménye valamint a költségvetés módosításával kapcsolatos „saláta” törvény, 

mely további adózási változásokat is tartalmaz. 

A 2013 évre érvényes minimálbér összege 98.000,-Ft/hó, a szakmai 

bérminimum összege pedig 114.000,-Ft/hó.  

Nehéz helyzetű ágazatokban, ha bizonyos feltételek teljesülnek, fél évig 

átvállalja az állami költségvetés a minimálbér növekedés terhét. A 

vagyonvédelmi ágazat nem számít ilyen tekintetben a nehéz helyzetű ágazatok 

közé. 

Az adózási módosítások főleg a két új adónemre (KATA, KIVA) az áttérés 

lehetőségeit enyhítették és pontosították, valamint megteremtették, hogy a 

KIVA esetében is alkalmazni lehessen az egyes foglalkoztatási csoportok (pl. 

pályakezdők, nyugdíj előtt állók, stb.) esetében igénybe vehető kedvezményeket. 

 

Ezek a változások az előadásban elhangzottak és a belőlük levonható 

következtetések lényegét nem érintik. 

 


