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KIVA és KATA 

 

2013. január 1-től két új adónem a Kisvállalati adó másnéven KIVA és a Kisadózó 

vállalkozások Tételes Adója másnéven KATA kerül bevezetésre. 

 

KIVA 

A 25 fő alatti létszámú, 500 millió forint árbevételt el nem érő, és 500 millió forint 

mérlegfőösszeg alatti vállalkozások választhatják ezt az adózási formát 2013. évtől. 

Adóalanyiságot választhat: 

 egyéni cég, 

 közkereseti társaság, betéti társaság, 

 korlátolt felelősségű társaság, zárt körűen működő részvénytársaság, 

 az erdőbirtokossági társulat, 

 szövetkezet és a lakásszövetkezet, 

 végrehajtó iroda, az ügyvédi iroda, közjegyzői iroda és a szabadalmi ügyvivői iroda, 

 a külföldi vállalkozó, illetve a belföldi üzletvezetési, hellyel rendelkező külföldi 

személy, feltételekkel. 

A kisvállalati adó mértéke 16%, melynek megfizetésével az adóalany mentesül a szociális 

hozzájárulási adó, a társasági adó, a szakképzési hozzájárulás, megfizetése alól. 

Az adóalanyiság választását a megelőző év december 1-20-a között kell bejelenteni az 

adóhatósághoz. 

 

KATA 

A törvény szerint kisadózó vállalkozás tételes adóját jogszerűen választhatja az egyéni 

vállalkozó, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság. Kisadózó vállalkozásnak 

magát az adóalanyt tekintjük, vagyis egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó, mint 

magánszemély, egyéni cég esetén annak tagja, közkereseti társaság és betéti társaság esetén a 

társaság kisadózóként bejelentett tagja. 

A kisadózó vállalkozás bejelenti a vállalkozásban közreműködő magánszemélyeket, mint 

kisadózókat. 6 millió forintos bevételi értékhatárig a főállású kisadózó havi 50.000 Ft, a 

főállásúnak nem minősülő kisadózó havi 25.000 Ft tételes adó megfizetésével mentesül szinte 

az összes adó megfizetése alól, így  

 a) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy 

átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése; 

 b) társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése; 
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 c) a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, 

bevallása és megfizetése; 

 d) szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési 

hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése. 

Nem mentesül a foglalkoztatottak semmilyen adója alól és természetbeni adózási 

szabályok, valamint a cégautó adó alól sem. 

6 millió Ft értékhatárt meghaladó összegű bevétel után 40 % százalékos adót kell fizetni. A 

tételes kisadózó társaságok (Bt., Kkt.) a tagjaik után választhatják a tételes adófizetési 

kötelezettséget, de a tagok végezhetik munkaviszonyban is a tevékenységet, ebben az esetben 

viszont a munkaviszonyra és járulékokra vonatkozó szabályok lesznek az irányadóak. A 

munkaviszonyban álló alkalmazottak után továbbra is a régi szabályok szerint kell adózni.  

Az adóalanyiság a bejelentkezés hónapjának első napjával kezdődik. Évközben is létre jöhet 

és szűnhet meg, ha azonban megszűnt, akkor 24 hónapig nem lehet újra választani.  

 

A fenti adókkal kapcsolatban további részleteket a novemberi hírlevelünkből tudhatnak 

meg! 

Választ adunk arra, hogy 

- kinek is éri meg ezen adónemeket választani, 

- hogyan érintik a változások az ÁFA alanyokat illetve az alanyi adómentes 

vállalkozásokat, 

- kiket zár ki a törvény a KATA választása alól, 

- mikor szűnik meg az adóalanyiság, 

- érintik-e a változások a nyilvántartásokat, 

- miként módosulhat az iparűzési adó fizetési kötelezettség a KATA választása esetén. 

Regisztráljon hírlevél szolgáltatásunkra, hogy még több információval szolgálhassunk az 

Ön számára! 
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