
KATA KIVA

Kik 

választhatják?

Bejelentkezés Év közben is lehet Előző év december 20-ig

Mikortól 

érvényes?
Bejelentést követő hónap 1-től Január 1-től

Bejelentési 

nyomtatvány
T101E, T201T T203KV

Feltételek

Adó alapja
főállású vagy mellékfoglalkozású kisadózó 

személyek száma

Pénzeszköz változás + Tbj szerint járulékalapot 

képező személyi jellegű ráfordítások

Adóalap 

csökkentő és 

növelő tételek

—

Csökkentő: hitel, kölcsön felvétel, kapott osztalék, 

stb.                                        Növelő: Hitel, kölcsön 

nyújtása, osztalék kifizetése

Adó mértéke

Főállású kisadózó 50 e Ft/hó                   

Mellékállású kisadózó 25 e Ft/hó                             

6 M Ft feletti részre 40 %-os adó

16%

Iparűzési adó 2% 2%

Kiváltott 

közterhek

Nem mentesül Munkavállalók juttatásait terhelő adók és járulékok

Könyvvezetés Bevételi nyilvántartás Kettős könyvvitel

Adóelőleg —
havonta vagy negyedévente 12-ig az adóelőleg alap 

16 %-a

Bevallás 13KATA (tárgyévet követő év február 25-ig) 13KIVA (tárgyévet követő év május 31-ig)

Kinek éri meg 

választani?

KATA és KIVA összehasonlítása

• Egyéni vállalkozó 
• Egyéni cég 
• Kkt 
• Bt (csak mszemély) 

• Egyéni cég 
• Kkt,Bt(cégis) 
• Kft 
• Zrt 
• Ügyvédi iroda 
• Stb. 

• Legalább 1 magánszemélyt 
kisadózóként bejelent 

• Ugyanannak a partnernek 
maximum 1 M Ft/év összegig 
számlázhat → felette 
vélelmezett munkaviszony 

• EVA alól ki kell jelentkezni 
• Bejelentés előtti 2 évben nem 

függesztették fel az adószámát 
• Bevétel 6 M Ft/év 
• Számlán a „kisadózó” 

elnevezésnek szerepelni kell 

• Átlagos statisztikai létszám max. 
25 fő 

• Bevétel max. 500 M Ft/év 
• Bejelentés előtti 2 évben nem 

függesztették fel az adószámát 
• Mérlegforduló nap december 31. 
• Mérlegfőösszeg max. 500 M Ft 

• Vállalkozói szja, vállalkozói 
osztalékadó 

• Társasági adó 
• Szja, járulékok, 14 %-os eho 
• Szocho, 10 és 27 %-os eho 
• Szakképzési hozzájárulás 

• Társasági adó 
• Szocho 
• Szakképzési hozzájárulás 

• Áfa 
• Osztalék utáni szja, 14 %-os eho 

• Kevés költség 
• 6 M Ft alatti éves bevétel 
• Legalább 1 kisadózó személy 
• Sok vevő (lehetőleg 

magánszemélyek), vevőnként 1 
M Ft/év alatt vagy max. az 
összbevétel 50%-a 

• Költségen belül van bérköltség 
• Nincs vagy kevés az ezek utáni 

járulékkedvezmény 
• A bevétel és költség nagyjából 

kiegyenlíti egymást és/vagy 
osztalékot kiadja (pénzállomány 
nem nő) 


