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Tisztelt Hölgyem és Uram!  
  
Hírlevelünk jelenlegi számában ismertetjük 
kisvállalati adóra és a kisadózó vállalkozások 
tételes adójára vonatkozó szabályokat, valamint az 
ÁFA törvény - számlázásra vonatkozó, 2013. január 
1. napján hatályba lépett - módosításait.  
 
Reméljük, az alábbiakban összefoglalt legújabb 
jogszabályi változásokkal kapcsolatos tudnivalók 
hozzájárulnak üzletük hatékony és biztonságos 
vezetéséhez. Várjuk Önöket a www.bisztrai.com 
weboldalon is, ahol az üzleti tevékenységük 
folytatásához kapcsolódó jogi kérdésekre adott 
válaszok, fontos tudnivalókat összefoglaló írások is 
elérhetők. 
 
Tisztelettel, 
 
Izabela Kisłow-Bisztrai 
Ügyvéd (PL) 
 
Dr. Bisztrai Gábor 
Ügyvéd (HU) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A KISVÁLLALATI ADÓ ÉS A KISADÓZÓ 

VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA BEVEZETÉSE 

 

2012. október 1. napján az Országgyűlés elfogadta a kisadózó 

vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 

törvényjavaslatot. Az jogszabály a kis- és közepes vállalati 

adózói kör adózási feltételeinek javítása érdekében két új 

adónemet vezet be: a kisadózó vállalkozások tételes adóját 

(KATA) és a kisvállalati adót (KIVA). 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója 

 

A KATA alanya egyéni vállalkozó, egyéni cég, illetve 

kizárólag magánszemély taggal rendelkező bt. és kkt. lehet. A 

kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 

szóló törvény értelmében tehát egyéni vállalkozó esetében az 

egyéni vállalkozó mint magánszemély, egyéni cég esetén 

annak tagja, közkereseti társaság és betéti társaság esetén a 

társaság kisadózóként bejelentett tagja minősül kisadózónak. 

Ha az adózó ezt az adónemet választja, úgy az erre 

rendszeresített űrlapon be kell jelentkeznie a NAV-hoz. Az 

adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első 

napjával jön létre.  

Nem választhatja a KATA-t az a vállalkozás, amelynek 

adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven 

belül törölte, vagy ezen időszakban a vállalkozás adószáma 

jogerősen fel volt függesztve. Egyes tevékenységek folytatása, 

illetve az abból történt bevételszerzés is kizárja azt, hogy az 
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adózó a KATA-t válassza; ilyen például, ha az adózó 

biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységet folytat, vagy saját 

tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével 

foglalkozik. 

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. Az egyéni vállalkozó kisadózó 

vállalkozás esetén az adóalany, az egyéni vállalkozót, mint 

magánszemélyt jelenti be kisadózóként. Fontos tehát 

leszögezni, hogy a KATA megfizetésével a kisadózó 

vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő 

személyek (munkavállalók) foglalkoztatására tekintettel 

teljesítendő adó-, és járulékfizetési kötelezettségek alól. 

A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer 

forint, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer 

tételes adót fizet. A KATA-t havonta, a tárgyhónapot követő 

hónap 12. napjáig kell megfizetni. 

A törvény szerint a főállású kisadózónak az a kisadózó 

minősül, aki a tárgyhó bármely napján nem felel meg az előírt 

feltételek valamelyikének (pl. legalább heti 36 órás 

foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, a Tbj. szerinti 

kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, az uniós 

rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül, 

rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 

százalékos vagy kisebb mértékű). 

A KATA megfizetésével a kisadózó vállalkozás mentesül a 

személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap után 

fizetendő adó bevallása és megfizetése, a társasági adó 

bevallása és megfizetése, a járulékok és az egészségügyi 

hozzájárulás bevallása és megfizetése, a szociális hozzájárulási 

adó, a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. 

A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt 

biztosítottnak minősül. 

A fenti mentességek csak 6 millió forint éves bevételig 

érvényesek, a kisadózó ugyanis a naptári évben elért 

bevételének 6 millió forintot meghaladó része után 40 

százalékos mértékű adót fizet. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a KATA-t választók 

kötelesek az általuk kiállított számlán a „Kisadózó” szöveget 

feltüntetni. 

A kisvállalati adó 

 

Az elfogadott törvény alapján az egyéni cég, a kkt., a bt., a kft., 

a zrt., a szövetkezet és a lakásszövetkezet, az erdőbirtokossági 

társulat, a végrehajtó iroda, az ügyvédi iroda és a közjegyzői 

iroda, továbbá a szabadalmi ügyvivői iroda, és a külföldi 

vállalkozó illetve a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező 

külföldi személy dönthet úgy, hogy a vállalkozási 

tevékenysége alapján keletkező adó- és más közteherviselési 

kötelezettségét a kisvállalati adó alanyaként teljesíti, 

amennyiben megfelel az alábbi követelményeknek. 

 

A fentiekben megjelölt adózói kör akkor jogosult a kisvállalati 

adózás alkalmazására, ha  

a) az adózó átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet 

megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt;  

b) az adózó adóévet megelőző adóévben elszámolandó 

bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 

hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint 

időarányos részét; 

c) az adóévet megelőző két naptári évben az adózó adószámát 

az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette 

fel;  

d) az üzleti év mérlegforduló napja december 31.; 

e) az adózó adóévet megelőző adóévéről készítendő 

beszámolójában a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg 

az 500 millió forintot. 

 

A KIVA 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. Azok a 

vállalkozások is lehetnek KIVA alanyok, amelyek az adott 

adóévben újonnan alakulnak, azaz a kisvállalati adó évközi 

választása is megengedett. 
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A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű 

eredményének és a személyi jellegű kifizetéseinek együttes 

összege. Az adóalap nem lehet kevesebb, mint a személyi 

jellegű kifizetések összege. 

Az adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A KIVA 

megfizetésével a vállalkozás mentesül a társasági adó, a 

szociális hozzájárulási adó, és a szakképzési hozzájárulás 

bevallása és megfizetése alól, ugyanakkor a KIVA nem 

mentesít az ÁFA, illetve például az osztalékhoz kapcsolódó 

közterhek (személyi jövedelemadó, egészségügyi 

hozzájárulás) megfizetése alól. 

Az adóalany a KIVA-t adóévenként állapítja meg és az 

adóévet követő év május 31-ig köteles bevallani, ugyanakkor – 

attól függően, hogy a vállalkozás KIVA fizetése kötelezettsége 

az előző évben meghaladta-e, vagy sem az 1 millió forintot – 

az adó alany havonta illetve negyedévente adóelőleg-

megállapításra (bevallásra és megfizetésre) is köteles. 

Függetlenül attól, hogy az adózó az adóelőleget melyik 

szabály alapján állapítja meg, annak összege legalább az 

adóelőleg-megállapítási időszakban fizetendő, Tbj. szerint 

járulékalapot képező összes jövedelem 16 százaléka 

 

ÁFA VÁLTOZÁSOK, SZÁMLÁZÁSI VÁLTOZÁSOK 2013 

 

Az Országgyűlés által 2012 novemberében elfogadott, az egyes 

adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 

módosításáról szóló törvény 2013. január 1. napján lépett 

hatályba. A törvénycsomag – többek között - módosította az 

ÁFA törvényt, melyen belül a számlázásra vonatkozó 

szabályokat érintő legfontosabb változásokról szeretnénk 

Önöket tájékoztatni.  

A számlázását érintő változások elsősorban a Tanács 2010/45 

EU számú Számlázási Irányelvének való megfelelést célozzák. 

Ilyenek azok a most életbe lépett rendelkezések is, amelyek a 

számlakibocsátásra irányadó szabályokkal kapcsolatosak. 

Főszabály szerint a számlára vonatkozó kötelezettségekre 

annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol a 

termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye 

található.  

Amennyiben a termék értékesítője vagy a szolgáltatás nyújtója 

nem telepedett le gazdasági céllal a teljesítés helye szerinti 

tagállamban és az ügyletre a fordított adózás szabályai 

vonatkoznak, továbbá abban az esetben, ha a teljesítés helye a 

Közösség területén kívül található, a számlára vonatkozó 

kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell 

alkalmazni, ahol a termék értékesítőjének, illetve a szolgáltatás 

nyújtójának a székhelye, állandó telephelye, ezek hiányában 

állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található. 

A számlázásra a teljesítési hely szerinti tagállam rendelkezései 

irányadó, ha a termék értékesítője vagy a szolgáltatás nyújtója 

nem telepedett le gazdasági céllal a teljesítés helye szerinti 

tagállamban és az ügyletre a fordított adózás szabályai 

vonatkoznak, de a számlát a termék beszerzője vagy a 

szolgáltatás igénybevevője bocsátja ki.  

Fontos új szabályok léptek életbe az elektronikus számlákkal 

kapcsolatosan is. A jogszabály szerint elektronikus számla 

minden olyan számla, amelynek kibocsátása és befogadása 

elektronikus formában történt. Az elektronikus számlát, 

amennyiben azt nem EDI (elektronikus adatcsere) rendszerben 

hozzák létre, a jövőben minősített elektronikus aláírással kell 

ellátni. Fontos, hogy időbélyegző alkalmazását már nem írja 

kötelezően elő a törvény, viszont a számlabefogadó 

beleegyezése továbbra is feltétele az elektronikus 

számlázásnak. 

Az elektronikus számlával kapcsolatos rendelkezések egy 

része egyszerűsödött: az EDI-rendszerben kibocsátott 

számlákról a jövőben nem szükséges havi rendszerességgel 

papír alapú összesítő jelentést készíteni. További 

egyszerűsítést jelent, hogy a jövőben az ugyanannak a 

személynek küldött elektronikus számlaköteg esetén a 

különböző számlák azonos adatait nem kell többször 

feltüntetni, ha egyébként valamennyi számla összes adata 

hozzáférhető. 

Módosultak a számla adattartalmára vonatkozó szabályok is. 

A törvény meghatározza, hogy mit kell feltüntetni a számlán a 

speciális adózási módok, illetve pénzforgalmi elszámolás 

alkalmazása esetén. Ilyen például a"pénzforgalmi elszámolás" 

kifejezés feltüntetése, ha az adóalany a pénzforgalmi adózási 

módot választotta, vagy "önszámlázás" kifejezés feltüntetése, 

ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító), 

hanem a terméket beszerző (vevő) állítja ki, de ilyen a 

"különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák" kifejezés 

feltüntetése is utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén. 

A számlán ezentúl fel kell tüntetni a terméket beszerző, 

szolgáltatást igénybevevő adóalany adószámának, 

csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, 
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amennyiben a rá áthárított adó a 2 millió forintot eléri vagy 

meghaladja és a termék értékesítője vagy a szolgáltatás 

nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le. 

A módosítással bővült az egyszerűsített adattartalmú számla 

kibocsátásának esetköre azáltal, hogy ezek után abban az 

esetben is lehetőség van ilyen tartalmú számlát kibocsátani, ha 

a számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 

eurónak megfelelő pénzösszeget, feltéve, hogy a 

számlakibocsátásra nem Közösségen belüli, illetve harmadik 

államban teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás miatt 

kerül sor. 

**** 

2013. januar hó 

Bisztrai Ügyvédi Iroda  

 

A jelen Hírlevélben foglaltak nem minősülnek  jogi tanácsadásnak,  

és   nem  helyettesíthetik  az  egyedi  tényállás  alapján történő  

konkrét  tanácsadást. Amennyiben további információra van 

szükségük, illetve kérdésük merül fel a Hírlevelünkben foglaltakkal 

kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésükre elérhetőségeink 

bármelyikén. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a jelen 

publikációt használni szeretnék saját céljaikra, a publikáció szerzőit, 

valamint a forrással kapcsolatos információt feltüntetni kötelesek.

 


