A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei
A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely
a vállalkozások meghatározott köre számára – összehasonlítva a „hagyományos” adózási
formákkal – lényegesen alacsonyabb mértékű közteherfizetéssel és kevesebb
adminisztrációs teherrel jár. Az alábbiakban a kata által kínált előnyöket foglaltuk össze
közérthető formában, részletes számításokat tartalmazó példákon keresztül.
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) értelmében a kata
alanyaivá válhatnak az egyéni vállalkozók, az egyéni
cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti
társaságok és a kizárólag magánszemély taggal rendelkező
közkereseti társaságok.

A kata a kisadózó vállalkozások esetén kiváltja a személyi jövedelemadót (ezen belül: a
kisadózó magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadót, egyéni vállalkozók esetén a
vállalkozói személyi jövedelemadót és a vállalkozói osztalékalap utáni adót vagy az
átalányban megállapított jövedelem adóját), a társasági adót, az egyéni járulékokat és a
százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást, valamint a bérek után fizetendő
közterheket (a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót és a 1,5 százalékos szakképzési
hozzájárulást) is.
A kata alanyának ezek helyett mindössze a tételes adót kell megfizetnie. Ennek összege
főállású kisadózó esetén havonta 50 000 forint (magasabb összegű tételes adó megfizetésének
választása esetén havonta 75 000 forint), főállásúnak nem minősülő kisadózó esetén pedig
havonta 25 000 forint.
A kata legfontosabb jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze:
A kata egyik legnagyobb előnye, hogy a kisadózó vállalkozásnak a tagokkal, illetve a
részükre teljesített kifizetésekkel összefüggő közterhek helyett jelentősen alacsonyabb
mértékű tételes adót kell fizetni. A törvény ezzel azt kívánja elősegíteni, hogy azokat az
egyéni vállalkozókat, néhány taggal rendelkező betéti társaságokat és közkereseti
társaságokat, amelyek általában 6 millió forint alatti bevételt érnek el, és nem alkalmaznak
munkavállalókat, alacsonyabb összegű adófizetési kötelezettség terhelje. Mindezt az 1-3.
példákon keresztül mutatjuk be.
Az adózókat terhelő adókötelezettségek szempontjából fontos könnyítés az is, hogy a
kisadózó vállalkozásnak – feltéve, hogy nem rendelkezik alkalmazottakkal – nem kell
bevallást benyújtani sem havonta, sem az év végén, az adóévben általa elért bevételről
elegendő nyilatkozatot tenni az állami adóhatóság felé az adóévet követő év február 25.
napjáig (ha 40 százalékos mértékű adó fizetésére kötelezett, akkor erről évente – a
nyilatkozattal együtt benyújtható – bevallást kell készíteni).

Az adminisztrációs terhek csökkentését szolgálja az is, hogy a kisadózó vállalkozásra nem
terjed ki a számviteli törvény hatálya, így a kata-alanyának mindössze bevételi
nyilvántartást kell vezetnie, illetőleg elegendő az is, ha a kisadózó vállalkozás az általa
kiállított nyugtákat, számlákat teljes körűen megőrzi. A vállalkozásokat (ezen belül is az
egyéni vállalkozókat) terhelő egyes adókötelezettségek összefoglalása megtalálható a
Mellékletben.
A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos részletes tudnivalókat - ideértve a
bejelentkezés feltételeire és módjára, a tételes adóra, a katára való áttérésre, illetve tételes
adóról benyújtandó nyilatkozatra vonatkozó szabályokat is – teljes körűen tartalmazza a NAV
61. számú Információs Füzete, melyet az alábbi linkre kattintva érhet el:
http://nav.gov.hu//data/cms357033/61._sz._fuzet_A_kisadozo_vallalkozasok_teteles_adojana
k_(a_kata)_szabalyai.pdf
Az alábbiakban pedig a kata által kínált, a többi lehetséges adózási módhoz képest
kimutatható előnyöket szemléltetjük példákkal, melyeket a könnyebb követhetőség érdekében
szöveges magyarázattal is kiegészítettünk.

Az egyéni vállalkozásból származó nettó jövedelem alakulása 2015. évben
különböző adózási módok választása esetén
1. példa
A nettó jövedelem alakulása egy háztartási kisgépek javításával foglalkozó, főállású egyéni
vállalkozó esetében, aki egy gyermekre tekintettel jogosult a családi pótlékra.
Éves bevételek összege:
4 900 000 forint
Éves költségek összege:
2 480 000 forint
[nem tartalmazza a vállalkozói kivétet és a példában kiszámított közterheket, a továbbiakban:
egyéb költségek]
Vállalkozói kivét éves összege:
1 200 000 forint
[100 000 forint/hónap]
Családi kedvezmény éves összege:
750 000 forint
[1 kedvezményezett eltartottat és 12 jogosultsági hónapot figyelembe véve]

Éves bevétel
Egyéb költség
Fizetendő adó1
Fizetendő
járulékok és
egészségügyi
hozzájárulás2
Fizetendő
szociális
hozzájárulási
adó
Vállalkozásból
származó nettó
jövedelem
1

Vállalkozói
személyi
jövedelemadó
4 900 000 Ft
2 480 000 Ft
369 680 Ft

Átalányadózás

Egyszerűsített
vállalkozói adó

4 900 000 Ft
2 480 000 Ft
36 800 Ft

4 900 000 Ft
2 480 000 Ft
1 813 000 Ft

Kisadózó
vállalkozások
tételes adója
4 900 000 Ft
2 480 000 Ft
600 000 Ft

486 780 Ft

333 060 Ft

333 060 Ft

-

444 696 Ft

444 696 Ft

444 696

-

1 118 844 Ft

1 605 444 Ft

0 Ft

1 820 000 Ft

A fizetendő adó kifejezés vállalkozói személyi jövedelemadózás esetén magában foglalja a vállalkozói
jövedelem utáni 10 százalékos mértékű adót, az osztalékalapot terhelő adót és a vállalkozói kivét utáni – a
családi kedvezmény figyelembe vételével megállapított – 16 százalékos mértékű adót. Átalányadózás esetén ez a
rovat tartalmazza az átalányban megállapított jövedelem adóját, a kisadózó egyéni vállalkozó esetén pedig a
tételes adó éves összegét.
2
A fizetendő járulékok tartalmazzák a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot és a 8,5 százalékos mértékű
egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot. Az egyéni vállalkozó az egyéni járulékokat vállalkozói
jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem
után fizeti meg, de a nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese. Tekintettel arra, hogy jelen esetben az egyéni
vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel,
ezért esetében minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni (ennek havi összege 122 000 Ft). Így a
nyugdíjjárulék alapja 122 000 Ft, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja pedig 183 000 Ft. A
27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó alapja havonta a vállalkozói kivét/átalányban megállapított
jövedelem, illetőleg legalább a minimálbér 112,5 százaléka (137 250 Ft). Ezen túlmenően itt kerül feltüntetésre a
vállalkozói osztalékalap után fizetendő 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás is.

Részletes számítások
I. Vállalkozói személyi jövedelemadó

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Éves bevétel
Egyéb költség
Vállalkozói kivét (12 x 100 000 Ft)
Vállalkozói adóalap (1.-2.-3.)
Vállalkozói adóalap adója (4. x 10%)
Adózás utáni jövedelem (4.-5.)
Vállalkozói osztalékalap (6.)
Vállalkozói osztalékalap utáni adó (6. x 16%)
Vállalkozói osztalékalap utáni eho (6. x 14%)

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vállalkozói kivét (12 x 100 000 Ft)
Családi kedvezmény (12 x 62 500 Ft)
Adóalap (10.-11.)
Kivét utáni szja (12. x 16%)
Nyugdíjjárulék (122 000 Ft x 10% x 12)
Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (183 000 Ft x 8,5% x
12)
16. Szociális hozzájárulási adó (137 250 Ft x 27% x 12)
17. Vállalkozásból származó nettó jövedelem (1.-2.-5.-8.-9.-13.-14.-15.16.)

Adatok Ftban
4 900 000
2 480 000
1 200 000
1 220 000
122 000
1 098 000
1 098 000
175 680
153 720
1 200 000
750 000
450 000
72 000
146 400
186 660
444 696
1 118 844

II. Átalányadózás
1.
2.

Éves bevétel
Elszámolható költséghányad
(1. x 80%)
3. Átalányban megállapított jövedelem (1.-2.)
4. Családi kedvezmény (12 x 62 500)
5. Megállapított adóalap (3.-4.)
6. Fizetendő szja (5. x 16%)
7. Nyugdíjjárulék (122 000 x 10% x 12)
8. Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (183 000 x 8,5% x 12)
9. Szociális hozzájárulási adó (137 250 x 27% x 12)
10. Vállalkozásból származó nettó jövedelem (1.-2 480 000 – 6.-8.-9.10.)

Adatok Ft-ban
4 900 000
3 920 000
980 000
750 000
230 000
36 800
146 400
186 660
444 696
1 605 444

III. Egyszerűsített vállalkozói adó
1.
2.
3.

Éves bevétel
Egyszerűsített vállalkozói adó
(1. x 37%)
Egyéb költség

Adatok Ft-ban
4 900 000
1 813 000
2 480 000

4.
5.
6.
7.

Nyugdíjjárulék (122 000 x 10% x 12)
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (183 000 Ft x 8,5% x
12)
Szociális hozzájárulási adó (137 250 x 27% x 12)
Vállalkozásból származó nettó jövedelem (1.-2.-3.-4.-5.)

146 400
186 660
444 696
0

IV. Kisadózó vállalkozások tételes adója
1.
2.
3.
4.
5.

Éves bevétel
Egyéb költség
Bevétel és költségek különbözete (1.-2.)
Tételes adó (50 000 Ft x 12)
Vállalkozásból származó nettó jövedelem (3.-4.)

Adatok Ft-ban
4 900 000
2 480 000
2 420 000
600 000
1 820 000

2. példa
Egy kiegészítő tevékenységű (öregségi nyugdíjban részesülő) közjegyző nettó jövedelmének
alakulása az eltérő adózási módszerek függvényében
Éves bevételek összege:
5 800 000 forint
Éves költségek összege:
2 175 000 forint
[nem tartalmazza a vállalkozói kivétet és a példában kiszámított közterheket, a továbbiakban:
egyéb költségek megnevezéssel szerepel ez a tétel]
Vállalkozói kivét éves összege:
1 800 000 forint
[havi 150 000 forint vállalkozói kivétet számol el költségként]

Éves bevétel
Egyéb költségek
Fizetendő adó3
Fizetendő
járulékok és
egészségügyi
hozzájárulás4
Vállalkozásból
származó nettó
jövedelem

Vállalkozói
személyi
jövedelemadó
5 800 000 Ft
2 175 000 Ft
733 300 Ft

Átalányadózás

Egyszerűsített
vállalkozói adó

5 800 000 Ft
2 175 000 Ft
696 000 Ft

5 800 000 Ft
2 175 000 Ft
2 146 000 Ft

Kisadózó
vállalkozások
tételes adója
5 800 000 Ft
2 175 000 Ft
300 000 Ft

493 110 Ft

518 160 Ft

141 160 Ft

-

2 398 590 Ft

2 410 840 Ft

1 337 840 Ft

3 325 000 Ft

Részletes számítások
I. Vállalkozói személyi jövedelemadó
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3

Éves bevétel
Egyéb költség
Vállalkozói kivét (12 x 150 000 Ft)
Vállalkozói adóalap (1.-2.-3.)
Vállalkozói adóalap adója (4. x 10%)
Adózás utáni jövedelem (4.-5.)
Vállalkozói osztalékalap (6.)
Vállalkozói osztalékalap utáni adó (6. x 16%)

Adatok Ft-ban
5 800 000
2 175 000
1 800 000
1 825 000
182 500
1 642 500
1 642 500
262 800

A fizetendő adó kifejezés vállalkozói személyi jövedelemadózás esetén magában foglalja a vállalkozói
jövedelem utáni 10 százalékos mértékű adót, az osztalékalapot terhelő adót és a vállalkozói kivét utáni 16
százalékos mértékű adót. Átalányadózás esetén ez a rovat tartalmazza az átalányban megállapított jövedelem
adóját, a kisadózó egyéni vállalkozó esetén pedig a tételes adó éves összegét.
4
A fizetendő járulékok tartalmazzák a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot és az egészségügyi szolgáltatási
járulékot. A nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályait alkalmazó egyéni vállalkozó
esetén a vállalkozói kivét, átalányadózást választó egyéni vállalkozó esetén az átalányban megállapított
jövedelem, evás egyéni vállalkozó esetén pedig az eva-alap 10 százaléka. Itt kerül feltüntetésre a vállalkozói
osztalékalap után fizetendő 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás is.

9.

Vállalkozói osztalékalap utáni eho (6. x 14%)

229 950

10.
11.
12.
13.

Vállalkozói kivét = adóalap (12 x 150 000 Ft)
Kivét utáni szja (10. x 16%)
Nyugdíjjárulék (150 000 Ft x 10% x 12)
Egészségügyi szolgáltatási járulék
(6 930 Ft x 12)
Vállalkozásból származó nettó jövedelem
(1.-2.-5.-8.-9.-11.-12.-13.)

1 800 000
288 000
180 000

14.

83 160
2 398 590

II. Átalányadózás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Éves bevétel
Elszámolható költséghányad
(1. x 25%)
Átalányban megállapított jövedelem (1.-2.)
Fizetendő szja (5. x 16%)
Nyugdíjjárulék (4 350 000 x 10%)
Egészségügyi szolgáltatási járulék
(6 390 Ft x 12)
Vállalkozásból származó nettó jövedelem
(1.-2 175 000 – 4.-5.-6.)

Adatok Ft-ban
5 800 000
1 450 000
4 350 000
696 000
435 000
83 160
2 410 840

III. Egyszerűsített vállalkozói adó
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Éves bevétel
Egyszerűsített vállalkozói adó
(1. x 37%)
Egyéb költség
Nyugdíjjárulék (1. x 10% x 10 %)
Egészségügyi szolgáltatási járulék
(6 390 Ft x 12)
Vállalkozásból származó nettó jövedelem
(1.-2.-3.-4.-5.)

Adatok Ft-ban
5 800 000
2 146 000
2 175 000
58 000
83 160
1 337 840

IV. Kisadózó vállalkozások tételes adója
1.
2.
3.
4.
5.

Éves bevétel
Egyéb költség
Bevétel és költségek különbözete (1.-2.)
Tételes adó (25 000 Ft x 12)
Vállalkozásból származó nettó jövedelem (3.-4.)

Adatok Ft-ban
5 800 000
2 175 000
3 625 000
300 000
3 325 000

A betéti társaságot terhelő adókötelezettségek 2015. évben
különböző adózási módok választása esetén
3. példa
Egy kertészeti kisgépek javításával foglalkozó betéti társaságnak egy beltagja és egy kültagja
van, a cég nem foglalkoztat alkalmazottat.
A beltag a vezető tisztségviselői feladatokat megbízás alapján látja el, ezen kívül más
jogviszonnyal nem rendelkezik.
A kültag tagsági jogviszony keretében végzi a javítási munkákat a társaságban, emellett egy
másik cégnél heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll.
A beltag havonta 105 000 forint összegű díjazásban, a kültag pedig havonta 100 000 forint
összegű személyes közreműködői díjban részesül.
A társaság éves összes bevétele 5 900 000 forint.

A betéti társaságot és annak tagjai terhelő közterhek (adók és járulékok)

Éves összes bevétel
Éves összes költség
Fizetendő adó5
Fizetendő szociális
hozzájárulási adó
Fizetendő szakképzési
hozzájárulás
A tagoktól levonandó
személyi jövedelemadó
A tagoktól levonandó
egyéni járulékok
Közterhek együtt

Társasági adó

Egyszerűsített
vállalkozói adó

5 900 000 Ft
3 500 000 Ft
240 000 Ft

5 900 000 Ft
3 460 737 Ft
2 183 000 Ft

Kisadózó
vállalkozások tételes
adója
5 900 000 Ft
2 754 012 Ft
900 000 Ft

706 725 Ft

706 725 Ft

-

39 263 Ft

-

-

393 600 Ft

393 600 Ft

-

490 650 Ft

490 650 Ft

-

1 870 238 Ft

3 773 975 Ft

900 000 Ft

Részletes számítások
Társasági adó
1.
2.
2a.
2b.
2c.
5

Éves összes bevétel
Éves összes költség – ezen belül:
bérköltség
szociális hozzájárulási adó
szakképzési hozzájárulás

Adatok Ft-ban
5 900 000
3 500 000
2 460 000
706 725
39 263

Fizetendő adó alatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tao tv.) hatálya alá tartozó társaság esetében a 10 százalékos mértékű társasági adót, az egyszerűsített
vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) szerinti adózást választó adózó
esetében a 37 százalékos mértékű egyszerűsített vállalkozói adót, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) szabályait alkalmazó kisadózó
vállalkozás esetében pedig a tételes adót kell érteni.

2d. egyéb költség
3. Társasági adó alapja (1. – 2.)
4. Társasági adó (3. x 10 %)

294 012
2 400 000
240 000

Személyi jövedelemadó és egyéni járulékok
A társaság tagjai által végzett tevékenységre tekintettel kifizetett nem önálló tevékenységből
származó bevételből a kifizető köteles megállapítani, levonni, megfizetni és bevallani az
adóelőleget.6
Társadalombiztosítási szempontból mindkét tag biztosított, a beltag főfoglalkozású, a kültag
pedig heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozónak
minősül.7
A társaság a tagokkal fennálló jogviszonyokra tekintettel szociális hozzájárulási adó és
szakképzési hozzájárulás fizetésére is kötelezett.8
A társaság által levonandó és megfizetendő személyi jövedelemadó
a) beltag esetén
1. nem önálló tevékenységből származó jövedelem
(105 000 Ft x 12)
2. adóelőleg alapja
3. adóelőleg összege (1. x 16%)
b) kültag esetén
4. nem önálló tevékenységből származó jövedelem
(100 000 Ft x 12)
5. adóelőleg alapja
6. adóelőleg összege (4. x 16%)
A társaság által levonandó és megfizetendő járulékok
a) beltag esetén
1. nyugdíjjárulék (105 000 Ft x 10% x 12)
2. egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék
(157 500 Ft x 8,5 % x 12)
b) kültag esetén
3. nyugdíjjárulék (100 000 Ft x 10% x 12)
4. egészségbiztosítási járulék
(100 000 Ft x 7 % x 12)
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1 260 000 Ft
1 260 000 Ft
201 600 Ft
1 200 000 Ft
1 200 000 Ft
192 000 Ft

126 000 Ft
160 650 Ft
120 000 Ft
84 000 Ft

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 24-25. §-aiban és 46. §ában foglalt rendelkezések alapján.
7
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 27. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a társas
vállalkozó a személyes közreműködésre tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem után 10 százalék
nyugdíjjárulékot, és 8,5 százalék egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizet. A nyugdíjjárulék alapja
havonta legalább a minimálbér (havi 105 000 forint), az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja
havonta legalább a minimálbér másfélszerese 157 500 forint). A heti 36 órás foglalkoztatással járó
munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozó nem fizet munkaerő-piaci járulékot, a Tbj. 31. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja az
általa ténylegesen elért, vagyis a társaságtól a személyes közreműködésre tekintettel megszerzett járulékalapot
képező jövedelem.
8
A szociális hozzájárulási adó alapja a beltag esetében havonta a minimálbér 112,5 %-a (118 125 forint), a
kültag esetében pedig havonta a személyi jövedelemadó-előleg alapjának számításánál figyelembe vett
jövedelem. A szakképzési hozzájárulás alapja pedig a szociális hozzájárulási adó alapja.

A társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás
a)
1.
2.
b)
3.
4.

beltagra tekintettel
szociális hozzájárulási adó (118 125 Ft x 27% x 12)
szakképzési hozzájárulás (118 125 Ft x 1,5% x 12)
kültagra tekintettel
szociális hozzájárulási adó (100 000 Ft x 27% x 12)
szakképzési hozzájárulás (100 000 Ft x 1,5% x 12)

382 725 Ft
21 263 Ft
324 000 Ft
18 000 Ft

Egyszerűsített vállalkozói adó9
1.
2.
2a.
2b.
2c.
3.

Éves összes bevétel
Éves összes költség – ezen belül:
bérköltség
szociális hozzájárulási adó
egyéb költség
Egyszerűsített vállalkozói adó (1. x 37%)

Adatok Ft-ban
5 900 000
3 460 737
2 460 000
706 725
294 012
2 183 000

Kisadózó vállalkozások tételes adója10
1.
2.
3.
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Éves összes bevétel
Éves összes költség (bérköltség és egyéb költségek összege)
Tételes adó [(50 000 Ft x 12)+(25 000 Ft x 12)]

Adatok Ft-ban
5 900 000
2 754 012
900 000

Az Eva-alany társaság által a társas vállalkozónak minősülő tagoktól levonandó személyi jövedelemadóelőleget és az egyéni járulékokat ugyanúgy kell kiszámítani, mintha a betéti társaság a Tao tv. hatálya alá
tartozna. Az evás bt. által megfizetendő szociális hozzájárulási adó összege szintén megegyezik a Tao-alany
társaság kötelezettségével. Az Eva tv. rendelkezései alapján az evás társaságnak az általa munkaviszonyban
foglalkoztatott magánszemélyek után kell szakképzési hozzájárulást fizetnie, jelen esetben alkalmazott
hiányában nem merül fel szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettség.
10
A kisadózó vállalkozások tételes adója szempontjából a beltagot és a kültagot is be kell jelenteni kisadózóként,
a beltag főállású kisadózónak, a kültag pedig főállásúnak nem minősülő kisadózónak minősül. Ennek
megfelelően a társaságnak a beltag után havi 50 000 Ft, a kültag után pedig havi 25 000 Ft összegű tételes adót
kell fizetnie.

Melléklet
Különböző adózási módot választó egyéni vállalkozókat terhelő egyes adókötelezettségek összehasonlítása
A következőkben bemutatásra kerül, hogyan alakulnak egy főfoglalkozású egyéni vállalkozót terhelő egyes adókötelezettségek a választott
adózási mód függvényében, feltételezve, hogy az egyéni vállalkozónak nincs alkalmazottja és általános forgalmi adó fizetésére kötelezett.

Adókötelezettségek

VÁLLALKOZÓI
SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ

ÁTALÁNYADÓZÁS

EGYSZERŰSÍTETT
VÁLLALKOZÓI ADÓ

KISADÓZÓ
VÁLLALKOZÁSOK
TÉTELES ADÓJA

jövedelemadó személyi
jövedelemadó egyszerűsített
vállalkozói nyilatkozat
az
éves
Bevallási kötelezettségek személyi
bevallás (’53) – évente
adóbevallás (’43) - évente
bevételről és/vagy bevallás
(bevallás típusa, bevallási bevallás (’53) – évente
a 40 %-os mértékű adóról
gyakoriság)
(’KATA) - évente
járulékbevallás
(’58)
– járulékbevallás
(’58)
– járulékbevallás
(’58)
- nem kötelezett
havonta
havonta
havonta
járulékbevallás (’58)
benyújtására
szakképzési
hozzájárulás nincs
szakképzési az EVA-bevallásban vallja be nem kötelezett szakképzési
bevallása (’08) - havonta
hozzájárulás-bevallási
a szakképzési hozzájárulást
hozzájárulás bevallására
kötelezettsége
cégautóadó bevallás (’01) – nincs cégautóadó-bevallási nincs cégautóadó-bevallási nincs cégautóadó-bevallási
negyedévente (ha költséget kötelezettsége
kötelezettsége
kötelezettsége
számol el a szgk. után)
ÁFA bevallás (’65) – a ÁFA bevallás (’65) – a fő szabály szerint nem ÁFA bevallás (’65) – a
vállalkozóra
vonatkozó vállalkozóra
vonatkozó kötelezett ÁFA bevallás vállalkozóra
vonatkozó
bevallási gyakoriság szerint
bevallási gyakoriság szerint
benyújtására
bevallási gyakoriság szerint
szja–előleg
negyedévente, szja – negyedévente előleg
eva - évente
Adófizetési
tételes adó – havonta
vállalkozói osztalékalap utáni
kötelezettségek
40 százalékos mértékű adó
adó + 14 százalékos mértékű
– évente (ha az éves bevétel
egészségügyi
hozzájárulás
meghaladja a 6 millió Ft-ot)
évente
egyéni járulékok és szociális egyéni járulékok és szociális egyéni járulékok és szociális mentesül
az
egyéni
hozzájárulási adó - havonta
hozzájárulási adó - havonta
hozzájárulási adó - havonta
járulékok és a szociális
hozzájárulási
adó
megfizetése alól

Nyilvántartás-vezetési
kötelezettség

nem köteles szakképzési az átalányadózással teljesíti a nem köteles szakképzési
hozzájárulás fizetésére a saját szakképzési
hozzájárulás- hozzájárulás
fizetésére
szocho-alapja után
fizetési kötelezettséget is
(kivéve, ha munkaviszony
keretében foglalkoztat más
magánszemélyt)
cégautóadó - negyedévente
nincs
cégautóadó-fizetési nincs
cégautóadó-fizetési
kötelezettsége
kötelezettsége
ÁFA – az adóbevallás ÁFA – az adóbevallás fő szabály szerint nem
gyakoriságától
függően gyakoriságától
függően kötelezett ÁFA fizetésére
havonta/negyedévente
havonta/negyedévente
/évente
/évente
az Szja tv. 5. számú az Szja tv. 5. számú az Eva tv. Mellékletében
melléklete
szerinti melléklete
szerinti meghatározott
alapnyilvántartás vezetésére alapnyilvántartás vezetésére nyilvántartások
(bevételi
kötelezett
(naplófőkönyv kötelezett
(naplófőkönyv nyilvántartás,
külön
vagy pénztárkönyv).
vagy pénztárkönyv).
nyilvántartás az adókról és
A részletező nyilvántartások A
bevétel
megszerzése járulékokról)
közül azokat kell vezetnie, érdekében
felmerült
amelyek az adókötelezettség kiadásairól szóló számlákat
megállapítását alátámasztják és más bizonylatokat az adó
(pl. útnyilvántartás, tárgyi utólagos
megállapításához
eszközök nyilvántartása)
való jog elévüléséig köteles
megőrizni

mentesül a
hozzájárulás
alól

szakképzési
megfizetése

nincs cégautóadó-fizetési
kötelezettsége
ÁFA – az adóbevallás
gyakoriságától
függően
havonta/negyedévente
/évente
a Katv. szerinti bevételi
nyilvántartás
vezetésére
kötelezett vagy elegendő,
ha az általa kiállított
számlákat, nyugtákat teljes
körűen megőrzi (ha azokból
a bevétel megszerzésének
időpontja
hitelesen
megállapítható)

Összességében megállapítható, hogy az adófizetési kötelezettséget, a benyújtandó bevallások számát és a nyilvántartás-vezetési kötelezettséget
tekintve az egyéni vállalkozó szempontjából az a legelőnyösebb, ha a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózást választja.
Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó munkaviszonyban foglalkoztat más magánszemély(eke)t, akkor a foglalkoztatókra vonatkozó
szabályok szerint további adókötelezettségeket is teljesítenie kell (pl.: foglalkoztatottakra vonatkozó havi adó- és járulékbevallás (’08-as
bevallás) benyújtása, a munkabért terhelő személyi jövedelemadó-előleg levonása és megfizetése, egyéni járulékok levonása és megfizetése,
szociális hozzájárulási adó megfizetése, szakképzési hozzájárulás megfizetése havonta). Ezen adókötelezettségek alól a kisadózó egyéni
vállalkozó sem mentesül, ha kisadózónak nem minősülő személyeket foglalkoztat, illetve kisadózónak nem minősülő személyek részére juttat
jövedelmet.

