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Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

• Adó

• Adó megfizetésére kötelezett személy

• Adóalap

• Adókötelezettség

• Belföldi magánszemély adókötelezettsége

• Külföldi magánszemély adókötelezettsége

• Adómegállapítás formái

• Adóhatóságok



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

• NAV alapvető és elsődleges feladatai

• További kiemelt jogkörök

• Adóhatóságok felügyelete

• Adóhiány

• Közvetett (indirekt) adók

• Közvetlen (egyenes, direkt) adók

• Helyi adók



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Adó

• Az adó olyan fizetési kötelezettség, amely meghatározott mértékben és 

határidőben kell külön ellenszolgáltatás nélkül, rendszeresen fizetni,

• Vagy közvetlen ellenszolgáltatás nélküli köztartozás



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Adó megfizetésére kötelezett személy

• Akit arra jogszabály kötelez



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Adóalany

• Az a természetes vagy jogi személy, aki  vagy amely az adó kiszámításáról és 

befizetéséről gondoskodik (önadózás), vagy aki terhére az adóhatóság az adó 

megfizetését előírja



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Adóalap

• Az az összeg, amire az adó mértékét alkalmazni kell



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Adókötelezettség

• Bejelentési kötelezettség

• Adó megállapítási kötelezettsége

• Bevallási kötelezettség

• Adó és adóelőleg befizetési kötelezettség

• Bizonylat kiállítási kötelezettség, Bizonylat megőrzési kötelezettség

• Nyilvántartási kötelezettség

• Adatszolgáltatási kötelezettség



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Belföldi magánszemély adókötelezettsége

• Teljes körű, az összes bevételre kiterjed



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Külföldi magánszemély adókötelezettsége

• Korlátozott, kizárólag a jövedelemszerzés helye alapján belföldről származó, vagy 

egyébként nemzetközi szerződése, viszonosság alapján Magyarországon 

adóztatható bevételre vonatkozik



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Adómegállapítás formái

• Önadózás (adózó)

• Adólevonás (kifizető, munkáltató)

• Adóbeszedés 

• Adókiszabás



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Adóhatóságok

• NAV = Nemzeti Adó- és Vámhivatal

• Önkormányzati adóhatóság (helyi önkormányzat jegyzője)



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

NAV alapvető és elsődleges feladatai

• Adó befizetés

• Adó visszatérítés, visszaigénylés

• Adó:

megállapítás, beszedés, nyilvántartás, végrehajtás, visszatérítés, kiutalás, 

ellenőrzés,



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

NAV alapvető és elsődleges feladatai

• Szolgáltatás jellegű funkció, melynek célja, hogy az adózók jogkövető 

magatartását elősegítség, vagyis a szankciók megelőzően, ha lehetséges, első 

ízben figyelmezteti és támogatja és csak azt követően szankcionálja az ügyfeleket.



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

NAV kiemelt jogkörei

• Adóigazgatási

• Vámigazgatási

• Jövedéki igazgatási

• Bűnüldözési és nyomozóhatósági

• Rendészeti és igazgatási



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Adóhatóságok felügyelete

• Az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter 

(Pénzügyminiszter)



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Adóhiány

• Adóhatóság által az adózó terhére feltárt adókülönbözetnek az esedékesség 

időpontjáig meg nem fizetett része



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Közvetett (indirekt) adók

• Az adó megfizetésére nem az köteles, aki a terheket viseli

• Az adóalany és az adófizető különválik 

• Például: forgalmi adók



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Közvetlen (egyenes, direkt) adók

• Az adót attól szedik be, aki az adóterhet viseli

• Az adóalany adófizető is

• Például: jövedelemadók: SZJA, TAO



Közteherviselés

Adózási alapfogalmak

Helyi adók

• Helyi iparűzési adó

• Építményadó

• Telekadó

• Kommunális adó

• Idegenforgalmi adó



Vége…de csak ennek a résznek…
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EV adózása

Erről lesz szó

• egyéni vállalkozó
• az egyéni vállalkozás adózása
• személyi jövedelemadó
• vállalkozói jövedelem szerinti SZJA
• vállalkozói SZJA alap
• vállalkozói bevétel
• vállalkozói költség
• vállalkozói SZJA alap
• vállalkozói osztalék SZJA alap
• vállalkozói jövedelem szerinti SZJA például



EV adózása

• átalányadó SZJA
• átalányadó SZJA például
• tételes átalányadó SZJA



EV adózása

Egyéni vállalkozó

• az a természetes személy, aki üzletszerű tevékenységet saját neve alatt folytat
• üzletszerű = rendszeres, nyereségszerzés és vagyonszerzés céljából saját 

gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenység



EV adózása

Az egyéni vállalkozás adózása

• személyi jövedelem adó ~ SZJA
~ jövedelem szerinti adózás

~ vállalkozói SZJA (9%)
~ vállalkozói osztalék alap SZJA (15%)

~ átalányadózás
~ tételes átalányadózás (fizető vendéglátók esetén)

• járulékok (főállás és mellékállás esetén)
• kisadózó vállalkozások tételes adója ~ KATA (25eFt/hó; 50eFt/hó)
• helyi iparűzési adó ~ HIPA (0%-2% településtől függően)



EV adózása

Személyi jövedelem adó

• személyi jövedelem adó ~ SZJA
~ vállalkozói jövedelem szerinti adózás

~ vállalkozói SZJA (9%)
~ vállalkozói osztalék SZJA (15%)

~ átalányadózás
~ tételes átalányadózás (fizető vendéglátók esetén)



EV adózása

Vállalkozói jövedelem szerinti SZJA 

• 2 részből álló adózási  kötelezettséget tartalmaz
~ vállalkozói SZJA (9%)
~ vállalkozói osztalék SZJA (15%)



EV adózása

Vállalkozói SZJA alap 

• = vállalkozói bevétel – vállalkozói költségek



EV adózása

Vállalkozói bevétel

• = áruk és nyújtott szolgáltatások eladási értéke
• pénzeszköz növekedéssel jár



EV adózása

Vállalkozói költség

• = a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek 
• a vállalkozói költségek 2 csoportját különböztetjük meg

1) azok a költségek, melyek a termelés megindulása nélkül is fennállnak
Például: épületek, gépek költségei, szellemi dolgozók munkabére

2) a termeléshez kapcsolódó költségek
Például: fizikai dolgozók munkabére, anyagköltség



EV adózása

Vállalkozói SZJA alap 

• = vállalkozói bevétel – vállalkozói költségek
• ha a vállalkozói költségek meghaladják a vállalkozói bevételt, akkor veszteség 

keletkezik és keletkezett veszteséget a következő 5 évben elszámolhatja, ha 
tételes költség elszámolást végez (veszteség elhatárolás)



EV adózása

Vállalkozói osztalék SZJA alap 

• = vállalkozói SZJA alap + kisvállalkozói kedvezmény – vállalkozói SZJA



EV adózása

Vállalkozói jövedelem szerinti SZJA például 

• éves bevétel: 10 000 000Ft
• éves költség:   4 000 000Ft

~ vállalkozói SZJA alap  = 10 000 000 - 4 000 000= 6 000 000
~ vállalkozói SZJA (9%) = 6 000 000x9%= 540 000
~ vállalkozói osztalék alap = 6 000 000 – 540 000= 5 460 000 
~ vállalkozói osztalék SZJA (15%) = 5 460 000 x 15%= 819 000

• Vállalkozói SZJA + vállalkozói osztalék SZJA= 540 000+819 000= 1 359 000
• (ami marad: 10 000 000 - 4 000 000 – 1 359 000= 4 641 000) 



EV adózása

Személyi jövedelem adó

• személyi jövedelem adó ~ SZJA
~ vállalkozói jövedelem szerinti adózás

~ vállalkozói SZJA (9%)
~ vállalkozói osztalék SZJA (15%)

~ átalányadózás
~ tételes átalányadózás (fizető vendéglátók esetén)



EV adózása

Átalányadó SZJA

• az egyéni vállalkozó, akkor választhatja az átalányadózást, ha az átalányadózás 
megkezdését közvetlenül megelőző adóévben az egyéni vállalkozói bevétel nem 
haladta meg:
• 15 millió Ft-ot
• kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozás esetén a 100 millió 

forintot
• ezeket az értékhatárokat adóévben sem haladhatja meg a vállalkozás
• tevékenységét adóévben kezdő egyéni vállalkozás esetén az értékhatárokat 

időarányosan kell számítania



EV adózása

Átalányadó SZJA

• + vállalkozói bevétel
• - költségátalány (= vállalkozói bevétel 40%)
• = vállalkozói jövedelem (=átalány adóalap)
• átalányadó 15%



EV adózása

Átalányadó SZJA például:

• éves bevétel: 10 000 000Ft
• éves költség:   6 000 000Ft

+ vállalkozói bevétel= 
+ 10 000 000
- költségátalány (= vállalkozói bevétel 40%) = 10 000 000 x40%= 
- 4 000 000
= vállalkozói jövedelem (=átalány adóalap) = vállalkozói bevétel 60%-a
= 10 000 000 x 60%= 6 000 000

• átalányadó 15% = 6 000 000 x15%= 900 000
• (ami marad: 10 000 000 - 6 000 000 –900 000= 3 100 000) 



EV adózása

Tételes átalányadó SZJA

• csak fizető vendéglátó szolgáltatások területén lehetséges alkalmazni
• például:

• szobakiadás
• vendégház
• magánszállás 



EV adózása

Tételes átalányadó SZJA

• egy meghatározott befizetési összeggel megválthatja valamennyi adófajtában 
fennálló kötelezettségét

• adó mértéke évente szobánként: 38 400Ft



EV adózása

Átalányadózás

• az átalányadózásra vonatkozó jogosultság megszűnik, ha a vállalkozó nem 
teljesíti a számlaadási / nyugtaadási kötelezettségét, vagy átlépi a 15 millió Ft 
(kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozás esetén a 100 millió Ft-ot)



EV adózása

Erről volt szó

• egyéni vállalkozó
• az egyéni vállalkozás adózása
• személyi jövedelemadó
• vállalkozói jövedelem szerinti SZJA
• vállalkozói SZJA alap
• vállalkozói bevétel
• vállalkozói költség
• vállalkozói SZJA alap
• vállalkozói osztalék SZJA alap
• vállalkozói jövedelem szerinti SZJA például



EV adózása

• átalányadó SZJA
• átalányadó SZJA például
• tételes átalányadó SZJA
• átalányadózás
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KIVA, KATA

Erről lesz szó

Jogszabályi háttér
KIVA
• KIVA választhatóságának feltétele
• KIVA adóalany lehet
• KIVA adóalap
• KIVA minimum adóalap
• KIVA mértéke
• KIVA bevallása
• KIVA adóelőleg
• KIVA-val kiváltható adók
• KIVA alanyiság megszűnése, KIVÁ-ból történő automatikus kizárás



KIVA, KATA

KATA
• KATA
• KATA választásra jogosultak
• nem választhatja a KATA-t
• évi 12MFt árbevétel
• KATA mértéke
• főállású kisadózó
• bevétel nyilvántartás
• „Kisadózó”
• ha a KATÁ-s kisadózó ÁFA alany
• KATA megfizetése
• KATA választásával kiváltott közterhek
• KATA alanyiság megszűnése



KIVA, KATA

Jogszabályi háttér

• 2012.évi CXLVII. (147) törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 
kisvállalati adóról



KIVA

KIVA

• KIVA = Kisvállalkozói Adó

• egyszerű és vállalkozóbarát adózási forma



KIVA

KIVA választhatóságának feltétele

A KIVA szerinti adózást akkor választhatja egy adóalany, ha az adóévet megelőző 
adóévben
• az alkalmazotti létszám nem haladja meg az 50 főt, és ha
• az előző évi bevétele nem haladja meg az 1MrdFt-ot
• az előző évi mérlegfőösszeg nem haladja meg az 1MrdFt-ot
• az üzleti év mérlegfordulónapja csak december 31 lehet (üzleti év = naptári év)
• adóévet megelőző 2 naptári évben az adószámát nem törölhették vagy 

függesztették fel



KIVA

KIVA adóalany lehet

• egyéni cég
• Kkt. (közkereseti társaság)
• Bt. (betéti társaság)
• Kft. (korlátolt felelősségű társaság)
• Zrt. (zártkörűen működő részvénytársaság)
• szövetkezet

• lakásszövetkezet
• erdőbirtokos társulat
• végrehajtó iroda
• ügyvédi iroda
• közjegyzői iroda
• szabadalmi ügyvivő iroda
• külföldi vállalkozó
• belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy



KIVA

KIVA adóalap

+ / - tőkeműveltek eredménye (jegyzett tőke emelés, csökkentés, az apport 

kivételével)

+ jóváhagyott, fizetendő osztalék

+ személyi jellegű kifizetések

- jóváhagyott kapott osztalék

+ /- egyéb tételekkel korrigálása, 

= KIVA adóalap



KIVA

KIVA minimum adóalap

KIVA adóalap nem lehet kisebb a személyi jellegű kifizetések összegénél



KIVA

KIVA mértéke

KIVA adóalap 11%-a



KIVA

KIVA bevallása

• éves elszámolású adó
• adóévet követő év május 31-ig kell bevallani



KIVA

KIVA adóelőleg

• KIVA  adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettség negyedévente
• tárgynegyedévet követő hó 20-ig



KIVA

KIVA-val kiváltható adók

• társasági adó
• szociális hozzájárulási adó
• szakképzési hozzájárulás



KIVA

KIVA alanyiság megszűnése

• 1MFt-ot meghaladó adótartozás miatt (a naptári negyedév utolsó napján)
• ha az átlagos statisztikai létszám meghaladja az 50 főt
• ha a bevétel meghaladja az 1MrdFt-ot
• ha a vállalkozás megszűnik
• ha a vállalkozás átalakul



KIVA

KIVA-ból történő automatikus kizárás

• ha a létszám meghaladja a 100 főt
• ha bevétel meghaladja az 1MrdFt-ot
• a KIVA alanyiság megszűnését követően 2 évig nem választható újra 



KATA

KATA

KATA = Kisadózó vállalkozások tételes adója



KATA

KATA

• mikro és kisvállalkozások választhatják, melyek jellemzően a lakosság számára 
nyújtanak szolgáltatásokat, kis költségigényű tevékenységüket maguk végzik, és 
bevételük nem éri el az évi 12MFt-ot

• vállalkozásbarát
• könnyíti a vállalkozások adminisztrációs és fizetési terheit



KATA

KATA választásra jogosultak

• egyéni vállalkozók
• egyéni cégek
• kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt. És Kkt.



KATA

Nem választhatja a KATA-t

• akinek az adószámát a NAV 2 éven belül törölte, vagy felfüggesztette
• ha a vállalkozás adótartozása több, mint 100eFt
• az alábbi tevékenységet végzők

• biztosítási ügynök
• pénzügyi ügynök
• ingatlan bérbeadás



KATA

Évi 12MFt árbevétel

• évi 12MFt árbevétel esetén maradhat a KATA-s adózó (ÁFA) adómentes 
státuszban >>> jelentős adminisztrációs előny



KATA

Évi 12MFt árbevétel

• évi 12MFt árbevételnél lép be a tételes adó feletti 40%-os többletadó fizetési 
kötelezettség >>> évi 12MFt árbevétel esetén ésszerű a KATA

• a 12MFt feletti rész 40%-át kell adóként megfizetni
• nem teljes naptári évben a bevételi határ: hónapra arányosan



KATA

KATA mértéke

• főállású kisadózó esetén: 50eFt/ hó
• nem főállású = mellékállású kiadózó esetén( pl.: heti 36 órás munkaviszony 

mellett): 25eFt/hó



KATA

Főállású kisadózó

• főállású kisadózó  a megfizetett KATA alapján biztosítottnak minősül
• nyugdíjban, táppénzben, álláskeresési járulékban stb. részesül 
• (!!!)



KATA

Bevétel nyilvántartás

• KATÁ-s adózónak csak a bevételekről kell nyilvántartást vezetnie



KATA

„Kisadózó”

• a kiállított számlákra rá kell írni, hogy : „Kisadózó”
• ha a kisadózó a számlán nem tünteti fel, hogy „Kisadózó” bírsággal sújtható



KATA

Ha a KATÁ-s kisadózó ÁFA alany

• ÁFA bevallási, ÁFA fizetési kötelezettség is



KATA

KATA megfizetése

• havonta esedékes
• tárgyhót követő hó 12-ig



KATA

KATA bevallás

• évente
• következő év február 25.



KATA

KATA jelentési kötelezettség

• ha 1 ügyfél részére 1 millió Ft felett számlázol



KATA

KATA újdonság 2021-től

• 40%-os adó 3 millió Ft juttatás felett: egy adott évben, ha 3 millió Ft felet 
számlázol, a belföldi kifizetőt 40%-os adó terheli



KATA

KATA választásával kiváltott közterhek

• vállalkozói SZJA
• vállalkozói osztalékalap utáni adó
• átalányadó SZJA
• társasági adó
• személyi jövedelemadó
• egészségbiztosítási járulék
• munkaerő-piaci járulék
• nyugdíj járulék
• szociális hozzájárulási adó
• szakképzési hozzájárulás



KATA

KATA alanyiság megszűnése

• az adózó bejelentése alapján
• a vállalkozás megszűnésével, átalakulásával
• 100eFt adótartozás esetén
• a kisadózó halálával, ha 90 napon belül nem jelentenek be más kisadózót
• ha a belépési, választási feltételek már nem állnak fenn



KATA

KATA alanyiság megszűnése

KATA alanyiság megszűnését követően ez az adózási forma 24 hónapig nem 
választható



KIVA, KATA

Erről volt szó

Jogszabályi háttér
KIVA
• KIVA választhatóságának feltétele
• KIVA adóalany lehet
• KIVA adóalap
• KIVA minimum adóalap
• KIVA mértéke
• KIVA bevallása
• KIVA adóelőleg
• KIVA-val kiváltható adók
• KIVA alanyiság megszűnése, KIVÁ-ból történő automatikus kizárás



KIVA, KATA

KATA
• KATA
• KATA választásra jogosultak
• nem választhatja a KATA-t
• évi 12MFt árbevétel
• KATA mértéke
• főállású kisadózó
• bevétel nyilvántartás
• „Kisadózó”
• ha a KATÁ-s kisadózó ÁFA alany
• KATA megfizetése
• KATA választásával kiváltott közterhek
• KATA alanyiság megszűnése



Vége…de csak ennek a résznek…



Cover

Vállalkozási ismeretek



Cover

Mestervizsgára 
felkészítő 

oktatási jegyzet

Diasort készítette: 

Farkas Krisztina

Felhasznált irodalom: 
Dr. Kozma Réka: Vállalkozási ismeretek



Cover

Adó
TB
Pénzügy
Számvitel



Menetrend

Vizsga

Start
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3) Közteherviselés
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ÁFA

Erről lesz szó

Jogszabályi háttér
ÁFA
• ÁFA jellemzői
• ÁFA alany
• NEM ÁFA alany
• ÁFA fizetési kötelezettség keletkezése
• adómentesség
• a fizetendő ÁFA kiszámításának az alapja
• az ÁFA alapot csökkenti



ÁFA

• a vállalkozások ÁFA levonási jog

• az ÁFA levonási jog feltételei
• az ÁFA levonási jog korlátozása
• az ÁFA mértéke: adómentes, 5% 18% 27%
• ÁFA bevallás
• ÁFA alóli mentesség:  tárgyi adómentesség, alanyi adómentesség
• fordított ÁFA fizetési kötelezettség
• fordított ÁFA
• fordított ÁFA-s számla



ÁFA

Jogszabályi háttér

• 2007.évi CXXVII. (127) törvény az általános forgalmi adóról



ÁFA

ÁFA

• ÁFA = Átalános forgalmi adó

• az ÁFA több fázisú hozzáadott érték típusú adó, amely a termelés és forgalmazás 
valamennyi fázisában jelen van.

• az ÁFA terhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli



ÁFA

ÁFA jellemzői

• minden termelésre, eladásra, exportra, importra kiterjed
• nem tartalmaz halmozódást
• az adófizetésre kötelezett és az adóterhet viselő személy nem ugyanaz
• a végső felhasználót terheli
• független a vállalkozás eredményességétől
• független a vállalkozás formájától
• számlaadási kötelezettségre épül



ÁFA

ÁFA alany

• az a jogképes személy vagy szervezet, aki gazdasági tevékenységet folytat 
Magyarországon



ÁFA

NEM ÁFA alany

• alanyi és tárgyi mentességet élvező adózók 
• közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet

• például: közigazgatás, 



ÁFA

ÁFA megfizetését érintő ügyletek

• belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás
• termékimport



ÁFA

ÁFA fizetési kötelezettség keletkezése

Fizetendő ÁFA felszámítása
• teljesítésnél, illetve számlakibocsátásnál
• részletfizetésnél: amikor a fizetés esedékessé válik
• előlegnél: kézhezvételkor / jóváíráskor



ÁFA

Adómentesség

• Termékexport: a termékexport után nem kell az adóalanyoknak ÁFÁ-t
felszámítani, ugyanakkor a rájuk korábban áthárított adót levonhatják az általuk 
fizetendő adó összegéből

• Alanyi adómentesség: az ÁFA alanyi adómentességi határa 12MFt
• ÁFA alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel
• ÁFA alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel



ÁFA

A fizetendő ÁFA kiszámításának az alapja

Fő szabály szerint: 
• a teljesítésért járó ellenérték
• termékimport esetén a vámérték



ÁFA

Az ÁFA alapot csökkenti

• árcsökkenés címén visszatérített összeg
• engedmény címén visszatérített összeg

Visszatérített ellenérték érvénytelen, vagy meghiúsult ügyletnél, hibás teljesítésnél
Feltétele: sztornó számla vagy helyesbítő számla



ÁFA

A vállalkozások ÁFA levonási joga

• az ÁFA alanyok a beszerzéseikre jutó ÁFÁ-t levonhatják
• a beszerzésre jutó ÁFA a gazdasági tevékenységhez beszerzett terméken, 

igénybevett szolgáltatáson felmerülő áthárított ÁFA, amely a fizetendő ÁFÁ-ból
kerül levonásra



ÁFA

Az ÁFA levonási jog feltételei

1) személyi feltétel: 
• legyen ÁFA alany
• vezessen könyvelést
• az eredmény megállapítása bevétel – ráfordítással történjen

2) tárgyi feltétel:  rendelkezzen 
• számlával
• egyszerűsített számlával
• számlát helyettesítő okmánnyal
• vámhatározattal



ÁFA

Az ÁFA levonási jog korlátozása

Nem vonható le az ÁFA például az alábbi beszerzésekhez:
• ha a beszerzést nem adóköteles tevékenységhez használja
• benzin
• élelmiszer
• ital (jövedéki termék)



ÁFA

Az ÁFA mértéke

• Adómentes
• 5%
• 18%
• 27%



ÁFA

Adómentes 

Például:
• termékimport
• anyatej
• speciális oltóanyagok
• emberi szerv adományozása
• postai szolgáltatás
• az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó humán-egészségügyi 

sérült- vagy betegápolás
• sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás
• …



ÁFA

5% 

Például:
• sertés, kecske, szarvasmarha, baromfi és halhús a gazdasági ágazat kiemelt 

kezelése érdekében frissen, hűtve és fagyasztva
• humán gyógyszerek, gyógynövények, tápszerek, anyatej kiegészítők
• vakok számára készült segédeszközök
• új lakások
• papír és elektronikus könyv, napilap, újság, folyóirat
• héjas tojás, friss tej
• internet szolgáltatás
• étkezőhelyi étel és helyben készített italfogyasztás a vendéglátásban



ÁFA

18% 

Például:
• tejtermékek, ízesített tej
• gabona, liszt, keményítő felhasználásával készül termékek (kenyér, pékáru, 

cukrászati sütemények)
• kereskedelmi szálláshely szolgáltatás



ÁFA

27% 

Minden más, ami az előző kulcsok alá nem tartozik



ÁFA

ÁFA bevallás

Önadózóként, főszabály szerint:
• negyedévente: negyedévet követő hó 20-ig

• De lehet 
havi bevalló: tárgyhót követő hó 20-ig

• éves bevalló: tárgyévet követő február 25-ig



ÁFA

ÁFA alóli mentesség

• Tárgyi adómentesség
• Alanyi adómentesség



ÁFA

Tárgyi adómentes

Például:
• a tevékenység közérdekűségére tekintettel

• humán egészségügyi szolgáltatás
• fogorvosi, fogtechnikusi szolgáltatás
• postai szolgáltatás
• bölcsődei ellátás
• diákotthoni ellátás
• kollégiumi ellátás
• stb…



ÁFA

Alanyi adómentes

• az alanyi (ÁFA) adómentességet választó adóalany ÁFA fizetésre nem kötelezett, 
de adólevonási jogát sem gyakorolhatja

• a választási lehetőség a megelőző évben a gazdasági tevékenységből származó 
bevétel nagyságától függ

• az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár 12MFt
• évi 12MFt árbevételi a vállalkozásnak nem kell ÁFÁ-t felszámítania és fizetnie, és 

ÁFA bevallást sem kell benyújtania



ÁFA

Fordított ÁFA fizetési kötelezettség

• az ÁFÁ-t a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti meg
• az alapanyag- termelők nem fizetnek ÁFÁ-t a saját termékük után, azokat nettó 

áron értékesítik, de ettől függetlenül ÁFA visszaigénylők maradnak az általuk 
vásárolt termékek után 

• a számlát az ÁFA felszámítása nélkül állítják ki, az adót a vevő fizeti meg
• a kereskedők nettó áron veszik meg a termelők áruját, és ezután a beszerzés 

után nem kell ÁFÁ-t fizetniük



ÁFA

Fordított ÁFA

Amire vonatkozik:
• építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan eladása, értékesítése
• építési hatósági engedély köteles ingatlan létrehozása, bővítése, átalakítása, 

egyéb megváltoztatás szolgáltatás nyújtása
• a fentiekhez tartozó munkaerő kölcsönzés, kirendelés, személyzet rendelkezésre 

bocsátása
• beépített ingatlan
• különféle fémek, fémhulladékok, törmelékek, visszanyert papír, karton, 

üvegcserép, üveghulladék, műanyaghulladék, forgács, használt vagy új rongy



ÁFA

Fordított ÁFA

Amire vonatkozik:
• beépített ingatlan, valamint az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, ahol a 

használatban vételre jogosító engedély és az értékesítés között legalább 2 év eltelt, 
és amennyiben a terméket értékesítő adóalany élt az adókötelességének a 
választási jogával

• adós és hitelező viszonylatában dologi biztosítékként lejárt követelés 
kielégítésének érvényesítésére irányuló termék értékesítése esetén

• vállalkozásban használt 100eFt feletti tárgyi eszköz értékesítése, vagy 
szolgáltatás nyújtása, ha az értékesítő felszámolás vagy fizetőképtelenségét 
jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt van

• széndioxid kvóták érétkesítése



ÁFA

Fordított ÁFA

Amire vonatkozik:
• Egyes vas és acélipari termékek értékesítése 
• mezőgazdaságban érintett termékek értékesítése

• kukorica
• búza
• árpa
• rozs
• zab
• repce
• szójabab
• …



ÁFA

Fordított ÁFA

Fordított adózás csak belföldön nyilvántartásba vedd adóalanyok között alkalmazható



ÁFA

Fordított ÁFÁ-s számla

A számlát az alábbi módon kell kiállítani:
• vevő adószámát feltüntetni
• a számlát ÁFA felszámítása nélkül kell kiállítani a vevő részére
• egyértelműen utaljon a számlán arra, hogy az ÁFÁ-t a vevőnek kell megfizetnie, 

ehhez szerepelnie kell a „fordított adózás” kifejezés a számlán



ÁFA

Erről volt szó

Jogszabályi háttér
ÁFA
• ÁFA jellemzői
• ÁFA alany
• NEM ÁFA alany
• ÁFA fizetési kötelezettség keletkezése
• adómentesség
• a fizetendő ÁFA kiszámításának az alapja
• az ÁFA alapot csökkenti



ÁFA

• a vállalkozások ÁFA levonási jog

• az ÁFA levonási jog feltételei
• az ÁFA levonási jog korlátozása
• az ÁFA mértéke: adómentes, 5% 18% 27%
• ÁFA bevallás
• ÁFA alóli mentesség:  tárgyi adómentesség, alanyi adómentesség
• fordított ÁFA fizetési kötelezettség
• fordított ÁFA
• fordított ÁFA-s számla
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TAO

Erről lesz szó

Jogszabályi háttér
TAO
• Társasági adó
• Társasági adó mértéke
• Társasági adó alapja
• Társasági adó bevallása
• Társasági adó alapot növelő / csökkentő tételek például
OSZTALÉKADÓ



TAO

Jogszabályi háttér

• 1996.évi LXXXI. (81) törvény a társasági adóról és az osztalékadóról



TAO

Társasági adó

• Olyan adó, amelyet a tevékenységéből származó jövedelem alapján ezen 
adónem alá bejelentkezett gazdasági társaságok fizetnek



TAO

Társasági adó alanyagi

• Gazdasági társaságok
• Nonprofit gazdasági társaságok is
• Szövetkezetek
• Állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv
• Ügyvédi iroda
• Végrehajtói iroda
• Közjegyzői iroda
• Alapítvány, közalapítvány
• Egyéni cég
• Felsőoktatási intézmények



TAO

Társasági adó mértéke

• A társasági adó mértéke 9%



TAO

Társasági adó alapja

• A számviteli nyilvántartásokból számított adózás előtti eredmény 
+ Adóalapot növelő tételek
- Adólapot csökkentő tételek



TAO

Társasági adó bevallása

• A társasági adó az adóévet követő év május 31-ig kell elektronikusan bevallani.
• Az adózónak az adóbevallással egyidejűleg az adóbevallás esedékességét követő 

második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra társasági 
adóelőleget kell bevallania, az esedékességi idő és összeg feltüntetésével



TAO

Társasági adó feltöltési kötelezettség

• Nincs



TAO

Társasági adó alapot növelő tételek például

• Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek
• Jogerős határozatban megállapított bírság



TAO

Társasági adó alapot csökkentő tételek például

• Korábbi évek elhatárolt vesztesége
• Szakmunkás tanulók foglalkoztatása
• Fejlesztési tartalék



TAO

Osztalékadó

• Az osztalék a társas vállalkozás tagja számára felosztott, a számviteli törvény 
szerint meghatározott adóévi adózott eredmény, illetve szabad 
eredménytartalékkal kiegészített adóévi adózott eredmény terhére jóváhagyott 
részesedés

• A korábban megtermelt nyereségből osztalékot fizethet a vállalkozás a 
tulajdonosok részére.

• A társas vállalkozások esetében a vállalkozási tevékenység osztalék adó alapját a 
Társasági adó törvény szabályozza.



TAO

Osztalékadó

• Amennyiben természetes személy a tulajdonos az osztalék alap adózását a SZJA 
törvény rendezi.

• A társasvállalkozások nem kötelesek osztalékot fizetni, hanem az adott esetben 
úgynevezett eredménytartalékot képzenek a társasági adó megfizetése után, 
amely a vállalkozás saját tőkéjét gyarapítja



TAO

Erről volt szó

Jogszabályi háttér
TAO
• Társasági adó
• Társasági adó mértéke
• Társasági adó alapja
• Társasági adó bevallása
• Társasági adó alapot növelő,csökkentő tételek
OSZTALÉKADÓ



Köszönöm a figyelmet!
Sok sikert a vizsgán!


