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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 12%-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 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
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Vége…de csak ennek a résznek…


