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Kisvállalkozások kedvező adózási formái Magyarországon 

2016-ban  

A 2013-ban bevezetett kisadózó vállalkozások tételes adója és kisvállalati adó kedvező adózási formát 

nyújtanak a vállalkozásoknak. Jelen hírlevelünkben áttekintjük ezen adózási formák alapjait, és 

megnézzük, hogy kiknek és milyen feltételek között érdemes ezeket választani.

KATA (Kisadózó vállalkozások 

tételes adója) 

Kik alkalmazhatják? 

Az adó alanya lehet: 

 az egyéni vállalkozó; 

 az egyéni cég; 

 a kizárólag magánszemélyi taggal 
rendelkező betéti társaság (Bt.); 

 a kizárólag magánszemélyi taggal 
rendelkező közkereseti társaság (Kkt.). 

Mik a KATA szerinti adózás feltételei? 

 Az adózó vállalkozás adószáma a KATA 
választásának kérelmét megelőző két 
évben nem volt jogerősen felfüggesztve 
vagy az adóhatóság ez alatt az időszak 
nem törölte azt. 

 Az adóalany a TEÁOR 2008 szerint 68.20 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése besorolású tevékenységből 
bevételt nem szerez/szerzett. 

Miért kedvező? 

Ez az egyik legegyszerűbb adózási forma, mivel 

a havi tételes adó megfizetése kiváltja a 

társasági adót, a személyi jövedelemadót, a 

szociális hozzájárulási adót, a szakképzési 

hozzájárulást, a százalékos egészségügyi 

hozzájárulást, valamint az egyéni járulékokat. 

A havonta fizetendő tételes adó összege a 

következő: 

 főállású kisadózó esetében 50 ezer forint 
(amennyiben magasabb 
társadalombiztosítási ellátást szeretne 
biztosítani magának a főállású kisadózó, 
akkor választható magasabb összegű 
tételes adó, ez esetben 75 ezer forint a 
havonta fizetendő összeg); 

 főállásúnak nem minősülő kisadózó 
esetében 25 ezer forint.  

 Itt fontos megjegyeznünk, hogy a KATA a 
helyi iparűzési adót nem váltja ki. 

Mi lehet a hátránya? 

Abban az esetben, ha egy naptári éven belül a 

kisadózó vállalkozás 1 millió forint összértéket 

meghaladó bevételre tett szert egyazon 

partnertől, akkor nem csak magának a kisadózó 

vállalkozásnak, hanem a tőle beszerző félnek is 

adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a 

következő évben a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

felé. Míg a kiadózó vállalkozásnak következő év 

február 25-ig, addig a kisadózó számláját 

befogadó félnek március 31-ig kell teljesítenie az 

adatszolgáltatási kötelezettséget. 

Mi a határa?  

Amennyiben a kisadózó vállalkozásnak 

minősülő adóalany bevétele egy adott naptári 

éven belül meghaladja a 6 millió forintot, abban 

az esetben az értékhatár feletti összeg után  

40%-os adó befizetési kötelezettség lép 

érvénybe az egyébként is befizetésre kerülő 

havi tételes adón felül.  

 

KIVA (Kisvállalati adó)  

Kik alkalmazhatják? 

Az adó alanya lehet: 

 az egyéni cég; 

 a közkereseti társaság (Kkt.), a betéti 
társaság (Bt.), a korlátolt felelősségű 
társaság (Kft.) és a zártkörűen működő 
részvénytársaság (Zrt.); 

 a szövetkezet és a lakásszövetkezet; 

 az erdőbirtokossági társulat; 

 a végrehajtó iroda, az ügyvédi iroda és a 
közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői 
iroda; 
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 a külföldi vállalkozó, illetve a belföldi 
üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi 
személy. 

Mik a feltételei? 

 Az adózást megelőző évben az átlagos 
statisztikai állományi létszám nem haladja 
meg a 25 főt (kapcsolt vállalkozásokat 
együttesen kell figyelembe venni). 

 Az adóévet megelőző adóévben 
elszámolandó bevétele és a 
mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 
millió forintot (kapcsolt vállalkozásokat 
együttesen kell figyelembe venni). 

 A mérleg fordulónapja december 31. és a 
beszámolóját forintban készíti. 

 Az adózó vállalkozás adószáma a KIVA 
választásának kérelmét megelőző két 
évben nem volt jogerősen felfüggesztve 
vagy az adóhatóság ez alatt az időszak 
nem törölte azt. 

Miért kedvező? 

 Ez az adózási forma pénzáramlást veszi 
alapul, azaz az adó alapja a vállalkozás 
pénzforgalmi szemléletű eredménye. 

 Az adó mértéke: 16 % 

A kisvállalati adó befizetésével az adózó 

mentesül a következő adónemek alól: teljesíti:  

 Társasági adó (10%/19%) 

 Szociális hozzájárulási adó (27%) 

 Szakképzési hozzájárulás (1,5%). 

Mik lehetnek a veszélyei? 

 Összetett számviteli és jogi tudást igényel. 

 A pénzforgalmi eredménye nehezen vagy 
csak nagy hibaszázalékkal tervezhető 
előre. 

Mi a határa? 

A kisvállalkozói adó esetében az adóévet 

megelőző évben a bevétel nem haladhatja meg 

az 500 millió forintot. Ha ez mégis bekövetkezik, 

abban az esetben az adóalanyiság az értékhatár 

átlépésének hónapját megelőző hónap utolsó 

napjával megszűnik. 

Ha részletesebb információra lenne szüksége a 

bemutatott adózási formákkal kapcsolatban, 

szívesen állunk rendelkezésére. 

Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem 

tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben 

szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges 

kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz. 
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Kapcsolattartó  

Kertész Gábor 

Adó menedzser 

E-Mail: Gabor.Kertesz@accace.com 

Tel: +36 141 235 47 

 

Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, 

mint 250 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 1400 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését 

azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.  

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, 

Ukrajnában és Németországban találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a 

megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  
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