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Az adózási- és cégforma 
kiválasztása, és az adótervezés az 
üzleti tervezés folyamatának a része

•Adózási formát az árbevétel várható 
volumene, és a becsült költséghányad alapján 
választunk

•Adózási, és cégformát mindig együttesen 
vizsgálunk, mert a különböző lehetőségek 
között nincs teljes átjárás 



Költség vs. bevétel

Tételes 
költségelszámoláson 
alapuló adózás:

A vállalkozás árbevételét 
csökkentjük a bevétel 
megszerzése érdekében 
felmerült költségekkel, és 
a kettő különbözete után 
adózunk

Bevételalapú adózás:

Az adó összege nem függ 
vállalkozásunk 
költséghányadától.

Az adó egy előre 
meghatározott fix, vagy 
bevételhez kötött 
százalékos összeg



Költség vs. bevétel

Tételes 
költségelszámoláson 
alapuló adózás:

•Vállalkozói szja

•Társasági adó (Tao,      
nyereségadó)

Bevételalapú adózás:

•Kata

•Eva

•Kiva (több tényezőt 
vizsgál)



Milyen vállalkozási forma, hogyan adózhat?

• Tételes költségelszámolás: EV, Bt, Kft

• Kata: EV, Bt

• EVA: Bt, Kft (már nem választható)

• Átalányadó: EV, Bt, Kft



Adózás tételes költségelszámolás alatt

Vállalkozást 
(eredményt) terhelő 

adók:

•Szociális hozzájárulási 
adó

•Nyereségadó (Tao)

•Váll. Szja

•Iparűzési adó

•Kisadók

Vállalkozót, mint 
magánszemélyt érintő 

adók, és járulékok:

•Szja

•Egészségbiztosítási 
járulék

•Nyugdíjjárulék

•Osztalék utáni adó



Az általános forgalmi adó 

Fogyasztást terhelő adó, amit fő szabály szerint mindig a 
végfelhasználó (=vásárló) fizet meg

Mértéke 27%, néhány termékre 18, illetve 5%

Vállalkozóként bevételed után fizetendő, költségeid után 
levonható (visszaigényelhető) áfa keletkezik

Az áfa nem a tiéd: vevőidtől csak „beszeded”, de az állam 
felé elszámolsz vele. Ezért pénzügyi tervezésnél alapesetben 
áfa nélküli, nettó értékekkel számolj!



Főállású vállalkozói jogviszony 
minimum adói, járulékai, 2019

Alapja: minimálbér (149.000 bruttó)

garantált bérminimum (195.000 bruttó)

Szociális hozzájárulási adó: bruttó bér X 19,5%

Szakképzési hozzájárulás: bruttó bér X 1,5%

SZJA: bruttó bér X 15%

Egészségbizt. járulék: bruttó bér X 8,5%

Nyugdíjbizt. járulék: bruttó bér X 10%



Mellékállású vállalkozó, többes 
jogviszony

Főállású munkaviszony után biztosítási jogviszony 
keletkezik

Fő szabály szerint a biztosítási jogviszony 
létrejöttéhez szükséges járulékot csak egy helyen kell 
megfizetni

Többes jogviszony esetén mindig vizsgálni kell a 
vállalkozásban végzett személyes közreműködés 
módját



Eredménylevezetés

• Nettó árbevétel

• Anyagköltség

• Igénybe vett szolgáltatás

• Bérköltség

• Amortizáció (értékcsökkenés)

• IPA – iparűzési adó

• AEE – adózás előtti eredmény

• TAO – társasági adó

• Adózott eredmény



A KATA

Bevétel alapú adó, mértéke havi 50.000, vagy 25.000 
forint

Havi 1.000.000, évi 12.000.000 forint nettó árbevétel 
után az értékhatár feletti rész 40%-a fizetendő a havi 
adón felül

A kata kiváltja az összes, munkabér után keletkező adót, 
és járulékot, mellette alapesetben csak az iparűzési adó 
fizetendő még

A kata általában az alacsonyabb költséghányaddal 
működő, főleg szolgáltató vállalkozásoknak éri meg


