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AJÁNLÁS

Változó adójogi környezetünkben gyakran felmerül az adó- és számviteli szakemberek, 
valamint a cégvezetők, ügyvezetők, vállalkozók gondolataiban, hogy vajon melyik 
adónemet érdemes választani a rendelkezésre álló lehetőségek közül. Melyik adónem 
esetén lehet törvényesen mérsékelni az adót finanszírozó forrást, nagyobb osztalékot 
szerezve ezáltal. 

Nem könnyű eligazodni a jogszabályok dzsungelében, hiszen egy-egy adójogi kérdés 
megfejtéséhez és az adótervezéshez nem elegendő csupán egyetlen törvény ismerete. 
Számtalan kapcsolódó törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet ismerete szükséges 
ahhoz, hogy a lehető legjobb döntés szülessen. 

Tökéletesen dönteni persze nem lehetséges és a hibázási lehetőség is ott leselkedik. 
Gondoljuk csak ara, hogy jelenleg és a múltban hányszor kellett a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatalhoz vagy éppen a Pénzügy Minisztériumhoz, netán elődjéhez a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz fordulni adójogi segítségért. Ennek oka abban keresendő, hogy a jogsza-
bályolvasás és -értelmezés nem könnyű, ugyanazon fogalom alatt a különféle jogszabályok 
mást és mást értenek, de a gyakori módosítások, átmeneti intézkedések sem könnyítik 
meg a munkát.

A sokak által kedvelt egyszerűsített vállalkozói adó megszüntetése és a kisadózó vál-
lalkozások tételes adózási szabályainak várható szigorítása miatt érdemes áttekinteni azt 
az adónemet, amely még igen komoly adómegtakarítást eredményezhet. Persze nem min-
denkinél. Ez az adónem a 2012. évi CXLVII. törvény által szabályozott kisvállalati adó. 
Megjegyezném, hogy ezen adónem bevezetése óta a szabályozás többször finomodott és 
2017. január elsejétől pedig jelentős változás következett be az adóalap megállapításának 
módszerében. A 2017. január elseje előtti szabályrendszerrel e könyv keretén belül kizá-
rólag a veszteségelhatárolási részeknél foglalkozunk.

A könyv írásának adóéve is igencsak jellegzetes, hiszen több átmeneti intézkedést 
tartalmazó kormányrendelet született tavasszal. Bízván abban, hogy már ilyen típusú 
rendeletekre nem lesz szükség, ezért a koronavírus-helyzetre való tekintettel alkalmazott 
szabályok ebben a könyvben nem kerülnek bemutatásra.

A kisvállalati adózást tartalmazó könyvünk a választási feltételektől kezdve az adó-
tervezési kérdéseken át nagyon sok gyakorlati esetet mutat be, amelynek keretében több 
jogszabály pl. Számviteli törvény, Tao., Tbj., az Szja., a Htv. és a Kattv. szabályrendszere 
kerül összekapcsolásra. Ennek oka az, hogy segítse a döntést, érdemes vagy nem érdemes 
választani a kisvállalati adót, milyen áttérési és visszatérési szabályok vannak. További 
fontos kérdés, hogy hogyan kell az adóelőleget, az adóalapot megállapítani. Ez a feladat 
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nem könnyű, hiszen az egyik adóalaprész a Tao. törvénnyel és a Számviteli törvénnyel, 
a másik adóalaprész az Szja törvénnyel és a Tbj.-vel került összekapcsolásra. Ennek a 
nehéz munkának a segítésére született ez a könyv, bár terjedelmi okok miatt vannak olyan 
kérdések, amelyek teljes körbejárására már nem került sor. Így is nagy segítség lesz az 
eligazodásban.

Jó munkát kívánunk Önöknek!
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1. A KISVÁLLALATI ADÓ,  
MINT ADÓTERVEZÉSI ALTERNATÍVA

1.1 Az adótervezés lényege
„Az adótervezés a jövedelem alakításának tudománya, amely során – meghatározott tér-
beli és időbeli koordináták között – az adóalanyok vagy potenciális adóalanyok komplex 
költségvetési kapcsolatait optimalizáljuk az adóalanyok aspektusából.”

Az adótervezés során figyelembe kell venni a nemzeti adószabályozást, a kettős adóz-
tatást elkerülő egyezményeket, továbbá a disztkriminatív területekre (alacsony adóztatás) 
vonatkozó előírásokat. Különösen figyelni kell a kapcsolt vállalkozások, leányvállalatok, 
fióktelepek, telephelyek alapítására. A probléma két irányból vizsgálandó:

 – magyar vállalkozás kíván külföldön tevékenykedni,
 – külföldi vállalkozás (szervezet) kíván Magyarországon megtelepedni.

A kisvállalati adó szempontjából – a jelenlegi szabályozás alapján – mindkettő érdekes.
Egy vállalkozás adóoptimalizálása – amiről a kisvállalati adó választása is szól – kétféle 

megközelítésből is elindítható:
 – Egyik megközelítésben a jelenlegi működés áttekintésével feltárhatóak azok a pon-

tok, ahol adót lehetne spórolni néhány kisebb változtatással, vagy egy adott elszá-
molási rendszer felállításával. 

 – A másik megközelítésben az adóoptimalizálás azt szolgálja, hogy a vállalkozás jö-
vőbeni terve, célja, ötlete kerül alapos vizsgálat alá annak érdekében, hogy az a le-
hető leghatékonyabb adózási formában valósulhasson meg. Ennek egyik lehetséges 
módja az adónemváltás.

1.2 Előnyös a kisvállalati adó?
A kisvállalati adó – ismert nevén kiva – népszerűsége növekszik. Egyre több adózó 
dönt úgy, hogy az adókötelezettségeit nem a „hagyományos” módon – a társasági adó, 
a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési hozzájárulás megfizetésével – 
teljesíti, hanem a kedvező adóalapmegállapítási szabályairól ismert kisvállalati adó 
hatálya alá tér át.

Sokszor felmerül a kérdés, hogy megéri vagy nem éri meg a kisvállalati adót választani. 
Erre a kérdésre nem lehet egyértelműen válaszolni, mert ismerni kell hozzá a vállalkozás:
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 – költségstruktúráját, ezen belül a személyi kifizetések arányát (jövőbeli elképzeléseket);
 – a társasági adó alatt megszerezhető adókedvezményeket;
 – a társasági adó hatálya alatt keletkezett kötelezettségeket (pl. fejlesztési tartalék miatt);
 – a vállalkozás beruházási terveit;
 – a vállalkozás tőkeműveleteit, különös tekintettel az osztalékfizetési elképzelésekre stb.

Ami feltétlenül fontos az az, hogy a társasági adó és a kisvállalati adó összehasonlítása 
kapcsán minden időpontban figyelni kell legalább az alábbiakra:

 – kiváltott adónemek és ezek adómértékei, 
 – sajátosságok a helyi adóztatás területén,
 – a társasági adóalanyok adózás előtti eredményt csökkentő tételei,
 – a társasági adókedvezmények, adónemváltás után is fennmaradó kötelezettségek.

Sokszor olvasni olyan adónemek közötti összehasonlítást, amikor csak és kizárólag az 
adókulcsok összevetésére kerül sor. Vannak esetek, amikor ez elegendő, de sok esetben 
nem. A társasági adóalanyok és a kisvállalati adóalanyok adóterhelésének összehasonlítása 
során legalább az alábbiakat figyelembe kell venni:

 – a fizetendő társasági adó, szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás és 
az iparűzési adó összege;

 – a fizetendő kisvállalati adó és az iparűzési adó összege.

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol relatíve magas a bérköltség, érdemes megfontolni a 
kisvállalati adóra való áttérést. Számoljunk egy kicsit. Tételezzük fel, hogy a vállalkozás 
adóalapot képező személyi jellegű személyi költségeinek összege 2021-ben 100 000 e forint.

Adatok ezer forintban
A társasági adó alatt fizetendő közterhek 2020. II. félévétől

Szociális hozzájárulási adó (100 0000 × 0,155) 15 500 
Szakképzési hozzájárulás (100 000 × 0,015) 1 500
Társasági adóspórolás a személyi költségek AEE csökkentő hatása miatt [(100 000 + 15 500 + 1500) × 0,09] –10 530
Összesen 4 485

A kisvállalati adó alatt fizetendő közterhek
Szociális hozzájárulási adó nincs
Szakképzési hozzájárulás nincs
Kisvállalati adó a 2020-as adómértékkel (100 000 × 0,12)
Kisvállalati adó a 2021-es adómértékkel (100 000 × 0,11) 12 000
Összesen 11 000
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Érdekesen alakultak a számok, ugye? Amit sokan elfelejtenek az az, hogy a bér, jutalom, 
prémium, túlóra stb. összege és a rárakódó közterhek összege csökkenti az adózás előtti 
eredményt és ennek következtében a társasági adó összegét is. Nem elegendő tehát a mun-
káltató által fizetendő, bérekre rakódó közterhek összegének a kisvállalati adó összegével 
történő összehasonlítása. Azt megjegyezném, hogy ez csupán egy bemutató példa és nem 
komplett adótervezés.

Természetesen az is helyes gondolkodás, ha valaki úgy számol, hogy az élőmunka után 
csak kisvállalati adót fizet és ennek összege eleve alacsonyabb, mint a szociális hozzájáru-
lási adó, a szakképzési hozzájárulás és a még fizetendő társasági adó összege. Ez jelenleg 
igaz. Emellett azonban azt se feledjük el, hogy a növelő-csökkentő tételek egyenlegére 
jutó kisvállalati adót is össze kell hasonlítani a társasági adóalapra jutó társasági adóval. 
A két adóalap egymáshoz való viszonya befolyásolja a vállalkozás adóterhelését.

A kisvállalati adó alanyának minden hónapról a következő hónap 12. napjáig adat-
szolgáltatást kell teljesítenie. A 08-as bevalláson jelölnie szükséges, hogy kisvállalati 
adóalany. A kiváltott közterhek következtében szociális hozzájárulási adót és szakképzési 
hozzájárulást nem kell bevallania.

Az iparűzési adó összegének meghatározása is szükséges, azonban ennek bemutatására 
egy másik fejezetben kerül sor. A kisvállalati adóalany választhatja, hogy az iparűzési adó 
alapját a kisvállalati adóalap 20%-kal növelt összegében állapítja meg.

A munkaviszonyban és a megbízási jogviszonyban alkalmazott magánszemélyek, továb-
bá a közreműködő tagok által fizetendő személyi jövedelemadó és egyéni járulékok füg-
getlenek attól, hogy a munkáltató melyik adónem alatt teljesíti adófizetési kötelezettségét. 

Folytassuk tehát tovább az adótervezést!

A személyi jellegű kifizetések alakulása mellett a másik fontos tényező az, hogy a 
vállalkozás által foglalkoztatottak (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, tagi jog-
viszony) nyugdíjasok, nem nyugdíjasok, illetve milyen arányban nyugdíjasok és nem 
nyugdíjasok.

Ez a szempont azért érdekes, mert 2020. július 1-jétől a nyugdíjasok után szociális 
hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást nem kell fizetni. Ráadásul a jövedel-
mükből sem kell levonni a 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot. Azt is hoz-
záfűzném, hogy 2020. I. félévében a nyugdíjasok adóalapját a Katv. értelmében nem 
kellett figyelembe venni.

Az új Tbj. járulékmentességi szabályai miatt igencsak meggondolandó a nyug-
díjas-foglalkoztatás. Ennek oka, hogy a nyugdíjasok csupán 15 százalék személyi 
jövedelemadót kötelesek fizetni, társadalombiztosítási járulék nem terheli őket.  
A kisvállalati adó szempontjából, arra való tekintettel, hogy kisvállalati adóalapot a 
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járulékalap képez (kivéve a más fejezetben részletesen kifejtett munkáltatói juttatá-
sokat), a nyugdíjas-foglalkoztatás esetén a személyi jellegű kiadások összege akár 
nulla forintra is redukálható.

Amennyiben a másik adóalaprész, vagyis a növelő-csökkentő tételek egyenlege is nulla 
(sok ilyen eset van), akkor nem kell kisvállalati adót fizetni. Ebben az esetben még az 
iparűzési adó is megspórolható. Az egyszerűsített adóalap megállapítása esetén az iparűzési 
adó alapja a kisvállalati adóalap 1,2-szerese.

A nyugdíjasok azonban nem mentesülnek az osztalékot terhelő szociális hozzájáru-
lási adó alól, ezért a részükre kifizetett munkabér, jutalom, prémium, tagi jövedelem, 
megbízási díj tehát a vállalkozásnak is és a magánszemélynek is „olcsóbb”, mint az 
osztalék. 

Tételezzük fel, hogy egy kisvállalati adóalany kft. egyik tulajdonosa (egyben közre-
működő tagja) nyugdíjas magánszemély. Az adóév I. félévében is és a II. félévében is 
bruttó 10 000 e – 10 000 e forint pénzbeli juttatást kapott. Más személyi jövedelemadó 
köteles jövedelemmel nem rendelkezik. Vizsgáljuk meg, hogyan alakulnak az adóterhek 
tagi jövedelem és osztalék esetén.

Adatok ezer forintban
A tagi jövedelem adóterhelése 2020. I. félév Összeg

Tagi jövedelem 10 000
Levonandó személyi jövedelemadó 15 százalék 1 500
Levonandó nyugdíjjárulék 10 százalék 1 000
Egészségügyi szolgáltatási járulék (6 hó × 7 710) 46
Kisvállalati adóalap (nyugdíjasok járulékalapját nem kell figyelembe venni a Katv. szabályozása 
alapján)

0

A tagi jövedelem miatt fizetendő kisvállalati adó 0

Adatok ezer forintban
A tagi jövedelem adóterhelése 2020. II. félév Összeg

Tagi jövedelem 10 000
Levonandó személyi jövedelemadó 15 százalék 1 500
Levonandó TB járulék nincs 0
Kisvállalati adóalapot képez 0
A tagi jövedelem miatt fizetendő kisvállalati adó 0
Összes adóterhelés 1 500
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Adatok ezer forintban
A megbízási díj 2020. I. félév Összeg

Bruttó megbízási díj 10 000
Megbízási díj jövedelme 9 000
Levonandó személyi jövedelemadó 15 százalék 1 350
Levonandó nyugdíjjárulék 10 százalék 100
Levonandó természetbeni egészségbiztosítási járulék 360
Kisvállalati adóalap (nyugdíjasok járulékalapját nem kell figyelembe venni a Katv. szabályozása 
alapján)

0

A megbízási díj miatt fizetendő kisvállalati adó 0

Adatok ezer forintban
A megbízási díj 2020. II. félév Összeg

Bruttó megbízási díj 10 000
Megbízási díj jövedelme 9 000
Levonandó személyi jövedelemadó 15 százalék 1 350
Levonandó társadalombiztosítási járulék 0
Kisvállalati adóalap (nyugdíjasok járulékalapját nem kell figyelembe venni a Katv. szabályozása 
alapján)

0

A megbízási díj miatt fizetendő kisvállalati adó 0

Adatok ezer forintban
Az osztalékfizetés következtében fizetendő adók 2020. I. félév Összeg

Osztalék (2 × 10 000) 20 000
Levonandó személyi jövedelemadó 15 százalék 3 000
Levonandó szociális hozzájárulási adó 17,5 százalék 3 500
Kisvállalati adóalapot képez (növelő tétel) 20 000
Az osztalék miatt fizetendő kisvállalati adó 11 százalék (2021-től) 2 200
Iparűzési adóalapot képez (20 000 × 1,2) 24 000
Iparűzési adó (2 százalék esetén) 480
Összes adóterhelés (3 000 + 3 500 + 2 200 + 480) 9 180
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Adatok ezer forintban
Az osztalékfizetés következtében fizetendő adók Összeg

Osztalék (2 × 10 000) 20 000
Levonandó személyi jövedelemadó 15 százalék 3 000
Levonandó szociális hozzájárulási adó 15,5 százalék 3 100
Kisvállalati adóalapot képez (növelő tétel) 20 000
Az osztalék miatt fizetendő kisvállalati adó 11 százalék (2021-től) 2 200
Iparűzési adóalapot képez (20 000 × 1,2) 24 000
Iparűzési adó (2 százalék esetén) 480
Összes adóterhelés (3 000 + 3 100 + 2 200 + 480) 8 780

A három adóterhelés között lényeges különbség mutatkozik.

Számoljunk egy kicsit. Tételezzük fel, hogy egy KKV-nak minősülő, magánszemély tulajdo-
nosokkal rendelkező vállalkozás társasági adózás előtti eredménye 200 000 e forint, amely 
a személyi jellegű ráfordítások figyelembevétele nélkül került megállapításra. 

 – A személyi jellegű ráfordítások összege 20 000 e forint. A vállalkozás az adóévben 
12 000 e forint összegben új tárgyi eszközöket vásárolt. Ennek felét beruházási kölcsön-
ből finanszírozta. Az adóévben fizetett beruházási kölcsönkamat összege 1 000 e forint. 

 – A vállalkozás az adóévben 15 000 e forint osztalékot kapott és 10 000 e forint osz-
talékot fizetett. 

 – Tárgyi eszközei miatt az adóévben 3 000 e forint értékcsökkenést számolt el. A Tao. 
alapján 2 500 e forint értékcsökkenés érvényesíthető. Az egyszerűség kedvéért más 
adóalapkorrekciós tétel nincs. 

 – A vállalkozás adóévi nettó árbevétele 160 0000 e forint. Pénzügyi és egyéb bevétele 
nulla forint. Iparűzési adóalap csökkentő tétele 118 000 e forint. 

 – Az iparűzési adó mértéke 2 százalék. Hasonlítsuk össze a két adónem alatt fizetendő 
közterheket.

Adóterhelés a társasági adó alatt

Adatok ezer forintban
Személyi jellegű költségek után fizetendő szocho (20 000 × 0,155) 3 100
Személyi jellegű költségek után fizetendő szakho (20 000 × 0,015) 300
Társasági adóspórolás [(20 00 + 3 100 + 300) × 0,09]** –2 106
Összes adóterhelés a személyi költség elszámolása miatt (3100 + 300 – 2 106) 1 294

** A Személyi jellegű költségeket terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás költségként történő el-
számolása csökkenti az adózás előtti eredményt, ezért ezen összegre eső társasági adó adócsökkenésként jelenik meg.
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