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A KISVÁLLALKOZÁSOK FOGALMA ÉS
KRITÉRIUMAI (KKV)
A kisebb vállalkozások által igénybe vehető, kedvezőbb és az
általános szabályokhoz képest könnyítéseket tartalmazó,
adózási formákat mutatja be. Ezért érdemes tisztázni a
vállalkozások méreteinek fogalmi kritériumrendszerét. Az
elmúlt években az európai uniós irányelvekkel összhangban
a magyar gazdaság egyik fontos fejlesztési iránya volt a kisés középvállalkozások támogatása, versenyképességük
javítása. Ehhez kapcsolódóan az adórendszer is jelentős
változásokon ment keresztül. Új, igen kedvező lehetőségek
nyíltak meg a kisvállalkozások számára az adózás, a
kapcsolódó nyilvántartások és az adminisztráció
egyszerűsítése révén. Ezek a kedvező változások egyaránt
vonatkoznak a meglévő, valamint az újonnan létrejövő
vállalkozásokra.
A kis- és középvállalkozásokról (KKV2), fejlődésük
támogatásáról szóló törvény tartalmazza a mikro-, kis- és
középvállalkozások fogalmi meghatározását, a fejlődésük
előmozdítását szolgáló állami támogatások összefoglalását.
I./1. Az egyes kisvállalkozási formák
KKV besorolás

Létszám
(fő)

és

Éves nettó
árbevétel
(euró)

vagy

Mérlegfőösszeg
(euró)

A kis- és középvállalkozásokról (KKV), fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény
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Középvállalkozás

< 250

és

≤ 50.000.000

vagy

≤ 43.000.000

Kisvállalkozás
Mikrovállalkozás

< 50
< 10

és
és

≤ 10.000.000
≤ 2.000.000

vagy
vagy

≤ 10.000.000
≤ 2.000.000

Egyszerűsítve: a megfelelő kategóriába történő besoroláshoz
a fenti három gazdasági mutató közül csak kettőnek kell
megfelelnie a vállalkozásnak. A foglalkoztatotti létszámra
vonatkozó feltételnek mindenképp teljesülnie kell, azonban
– tekintettel arra, hogy a feltétel vagylagos – az éves nettó
árbevételre vagy a mérlegfőösszegre vonatkozó kritérium
közül elegendő, ha csak az egyik teljesül.
I./2. Egyéni és társas vállalkozások
A vállalkozás működését, fejlődési lehetőségeit figyelembe
véve nagyon fontos, hogy milyen szervezeti formában
működik, s a szervezeti forma mennyire igazodik a végzett
tevékenységhez.
A vállalkozási formák elkülönülnek aszerint, hogy
vállalkozóról vagy vállalkozásról van szó, így
megkülönböztetnek az adójogszabályok is:
➢ egyéni vállalkozókat,
➢ társas vállalkozásokat.
Amennyiben a vállalkozni kívánó úgy dönt, hogy nem a
társas vállalkozások valamely formáját választja, dönthet úgy,
hogy egyéni vállalkozó lesz. Az egyéni vállalkozás egy olyan
vállalkozási forma, amelyben a vállalkozónak nem kell céget
alapítania, hanem saját neve alatt vállalkozhat.
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Természetesen a vállalkozásban a társas vállalkozáshoz
hasonlóan alkalmazhat munkavállalókat. Az alábbi ábra azt
szemléleti, hogy egy új vállalkozás indítása esetén például
milyen fontosabb szempontokat célszerű megvizsgálni.

Felelősség
mértéke,
kockázatvállalás

Személyes
közreműködés
mértéke (tulajok)

Tőke mértéke

Vállalkozási
forma
választásának
szempontjai
Finanszírozás,
várható bevételek,
kiadások,
pályázatokon való
részvételi
lehetőség

Adózási forma és
kedvezmények

Megszüntetés
lehetőségei

1. sz. ábra: A vállalkozási forma választásának szempontjai

A létrehozott kisvállalkozásnak (KKV) kell döntenie – a
tevékenységének figyelembevétele mellett –, hogy számára
melyik adózási forma a legkedvezőbb. A már működő KKVnak is lehetősége van a kedvező adózási formák közül
választani, s arra a törvényi előírásoknak megfelelően áttérni.
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I./3.
Kisvállalkozások
Magyarországon

adózási

lehetőségei

A kis társas vállalkozások három adózási mód szerint
adózhatnak vállalkozói tevékenységük után. Ezek a
következők:
• Társasági adó törvény szerint (Tao tv.3),
• Kisadózó vállalkozások tételes adója4 (kata),
• Kisvállalati adó (kiva).
Általános eset a társasági adó, amelyhez képest
egyszerűsítéseket jelent a kata, kiva, adózás. Amennyiben egy
vállalkozási tevékenységet végző jogi személy vagy egyéb
szervezet nem választ(hat) a társasági adózástól eltérő
adózást, akkor nyeresége után társasági adót kell fizetnie.
Adózni a nyereség és az osztalék után kell, azaz a
profitorientált vállalkozások ugyanúgy adóznak kvázi a
jövedelmük után, ahogy a magánszemélyek szja-t fizetnek. A
társasági adó az adott évben elért nyereség után fizetendő,
egykulcsos adó, mértéke az adóalap 9%-a. Az adó alapját az
éves mérlegbeszámolóban kimutatott adózás előtti
eredmény képezi, módosítva a törvény által meghatározott
adóalapot növelő vagy csökkentő tételekkel.
Fontos kiemelni, hogy alaphelyzetben a vállalkozás a
nyereségadó mellett még számos adótárgy után köteles adót
fizetni:
A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény tartalmazza a
társasági adóra vonatkozó előírásokat: 1996. évi LXXXI. törvény a
társasági adóról és az osztalékadóról
4 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és
a kisvállalati adóról
3
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a helyi önkormányzatoknak iparűzési adót (hipa)5,
forgalmi adót: áfát,
ha céges gépjárművet vásárol cégautóadót,
ha a vállalkozásban munkavállaló, megbízott
foglalkoztatott van, vagy ha az egyéni, illetve társas
vállalkozónak nincs főállása, akkor munkáltatói
járulékokat, azaz szociális hozzájárulási adót kell
fizetnie, és a foglalkoztatotti járulékok, valamint az
szja levonására, bevallására és befizetésére is ő
kötelezett.

Az általános forgalmi adóalanyiság (áfa) azt jelenti, hogy az
értékesítés után meg kell fizetni az általános forgalmi adót,
amiből a beszerzést terhelő általános forgalmi adó
levonható/ visszaigényelhető. Az áfa egy többkulcsos adó,
lehet 27, 18, 5 vagy 0%. Az áfa vonatkozásában alanyi
adómentességet is lehet választani, ha fennállnak a feltételei.
Ebben az esetben 12 millió Ft árbevételi értékhatárig nem
kell áfát fizetni, és vásárolt anyagok és szolgáltatások után
sem lehet áfát visszaigényelni. A szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettség mértéke 2020. július 1-től 15,5%.
Az általános forgalmi adófizetési kötelezettséget tekintve
fontos, hogy 2020. július 1-jétől megszűnt az áfa összegére
vonatkozó 100.000 forintos értékhatár, az online
számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan
Alapja: nettó éves árbevételt csökkentve az elábéval, illetve a közvetített
szolgáltatások értékével. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az iparűzési adó évi mértéke legfeljebb 2%, ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az iparűzési adó mértéke naptári
naponként legfeljebb 5000 Ft. A helyi önkormányzatok ezen korlátok
figyelembevételével maguk dönthetik el, hogy az adott településen az
adott évben milyen mértékű adót alkalmaznak. Ennek megfelelően az
iparűzési adó mértéke településenként eltérő.
5
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számlára, amelyet belföldi adóalany részére, belföldön
teljesített
termékértékesítésről,
szolgáltatásnyújtásról
bocsátanak ki, nincs 100.000 forintos határ. A belföldi
összesítő jelentésnél is megszűnik ugyanez az értékhatár, így
minden olyan befogadott számlát szerepeltetni kell, amely
alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol. A módosító,
érvénytelenítő számlákról is értékhatártól függetlenül kell
nyilatkozni. Az adó összegétől függetlenül kötelező a vevő
adószámát szerepeltetni a számlán. A számlák kibocsátására
vonatkozó 15 napos határidő 8 napra módosult. Számlát,
illetve nyugtát kell kiállítani az ún. áfa-mentes ügyletek nagy
részéről is, így például a magánegészségügyi, fogorvosi,
oktatási szolgáltatásról, illetve az ingatlanértékesítésről is.6
Egyéni vállalkozó adózási módjai:
Az önfoglalkoztató7 egyéni vállalkozók alapvetően (általános
szabály, amihez képest a kisadók kedvezőbbek lehetnek) a
személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja törvény)8
szabályai szerint adóznak. Ezen felül lehetőségük van még
bizonyos feltételek esetén egyéb adózási módra is, így például
a kata adózási módra.
Az Szja törvény értelmében az egyéni vállalkozó kétféle
adózási mód közül választhat:
• vállalkozói jövedelem szerinti adózás,
• átalányadózás.
A vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén az adóalap a
társas vállalkozáshoz hasonlóan az elért eredmény
(jövedelem), amely a bevételek és a számlával igazolt
költségek különbözetéből számítódik.
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Értsd: nincs más főállásuk
8
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
6

7

7

Átalányadózás esetében a bevételből le kell vonni az Szja
törvényben meghatározott átalánynak megfelelő költséget, s
az ezután maradó összeg a jövedelem, amely után adózni
kell.
Az egyéni vállalkozónak az Szja törvény alapján a következő
adókat kell megfizetnie:
• a vállalkozói kivétre (az egyéni vállalkozó személyes
munkavégzése címén elszámolt összeg, kvázi kivett
fizetés) megállapított adó: 15%.
• vállalkozói szja 9% a vállalkozó adóalapja után
(osztalékalap, mint a nyereségadó a cégeknél). Ez az
osztalékalap felel meg a társas vállalkozásoknál az
adózás előtti eredmény fogalmának.
• A fentieken túlmenően az egyéni vállalkozónak a
saját kivétje és a foglalkoztatott dolgozók után
járulékokat is kell fizetni, amelyeket a bruttó bérből
kell levonni, és nem minősülnek költségnek.
• Az egyéni vállalkozónak is kell iparűzési adót fizetnie
(korrigált nettó árbevétel 0-2%-a). Ha cégautója van,
akkor cégautóadót is kell fizetnie.
• Ha áfaalany, akkor a forgalmi adót is be kell vallani
és fizetni.
Az szja, a járulék és a szociális hozzájárulási adó fizetése
független az egyéni vállalkozás eredményességétől. Ezeket a
kötelezettségeket a vállalkozás indításának napjától akkor is
fizetni kell, ha a vállalkozónak nincs bevétele.
Fontos, ha vállalkozóvá válik, regisztrál a nyilvántartásba és
nincs főállása (36 óra), bevételtől függetlenül adófizetési
kötelezettsége keletkezik. Azaz előfordulhat, hogy adóznia
kell anélkül, hogy bevétele lenne, ezért is érdemes szakértő
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segítségét kérni vállalkozási tevékenység megkezdése,
adózási mód választása előtt.9
Összevetve és egyszerűsítve az egyéni és társas vállalkozás
adózását látható, hogy számos adózás érintheti a
vállalkozókat (áfa, hipa, foglalkoztatás utáni adók), továbbá
nyereségük után is adózniuk kell (tao vagy vszja), de az
egyéni vállalkozónak minden évben a pozitív eredményt ki
kell vennie osztalékként és azután meg kell fizetni az osztalék
utáni adót, abból nem képezhetnek tartalékot, mint a társas
vállalkozók.
Az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése után 2020.
január 1-jétől a korábbi evások valamennyien áfaalanynak
minősülnek. 2020. január 15-éig voltak kötelesek a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal felé jelezni, hogy az általános forgalmi
adóval kapcsolatos adófizetési kötelezettségüket az általános
szabályok szerint teljesítik, vagy az adómegállapítás valamely
különös módját alkalmazzák, illetve alanyi adómentességet
választanak. Ha valaki nem választott, akkor a hatóság azt
úgy értékelte, hogy az adózó az általános szabályok szerint
kíván a kötelezettségének megfelelni. Ezek a szabályok a
tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozókra is igazak,
tehát 2020. január 15-éig nekik is meg kellett tenniük az
áfaválasztással kapcsolatos bejelentésüket, hisz az
áfaalanyiság folyamatosan fennáll, szüneteltetés ideje alatt
sem szakad meg.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban és röviden:
NAV) meghatározott feltételek fennállásakor nem szab ki
mulasztási bírságot, ha az adóalany a 2020. július 01. és 2020.
szeptember 30. közötti időszakban a számlaadat-szolgáltatási
kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti.
9

További információk: www.jogpontok.hu
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2020. július 1-jétől változtak az Áfa törvény számlaadatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályai, megszűnik
a 100.000 forint áfatartalomra vonatkozó korábbi értékhatár,
így minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni a NAV
részére, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak,
belföldön teljesített ügyletről (kivéve a Közösségen belüli
termékértékesítést) bocsát ki, a számla áthárított
áfatartalmától függetlenül.
A
számlakiállítókra
vonatkozó
kötelezettséggel
párhuzamosan a számlabefogadói oldalon jelentősen
megnövekszik a befogadott számlákkal kapcsolatos tételes
jelentési kötelezettség terhe. A 100.000 forintos limit
eltörlése sok esetben akár 100-szorosára növeli az áfa
bevallásokban tételesen jelentendő számlák számát, a kkv
szektorban pedig – ahol jellemzőbbek a 100.000 forint áfa
tartalmat el nem érő ügyletek – még általánosabb lehet az
adminisztrációs teher növekedése.
Ennek megfelelően azoknál a vállalkozásoknál, ahol még
manuálisan kerülnek rögzítésre a befogadott számlák adatai,
az adatbevitel időtartama sokszorosa lehet a jelenleginek,
valamint a kézi kitöltésből fakadó elütés, elgépelés kockázata
is jelentősen megnő.
A
koronavírus
járványra
tekintettel
a
NAV
szankciómentességet biztosít 2020. július 01. és 2020.
szeptember 30. közötti időszakban.
Az átmeneti időszak lehetőséget ad:
- a számlázó programok elmaradt fejlesztésének
befejezésére,
- a
kiterjesztett
számlaadat-szolgáltatási
kötelezettség mielőbbi teljesítésére,
10
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az újonnan kötelezetti körnek, hogy letöltse a
NAV ingyenes Online Számlázó programját,
vagy más módon szervezze meg az
adatszolgáltatási kötelezettségét.

A NAV a fent meghatározott időszakban nem alkalmaz
szankciót azokkal az adózókkal szemben, akik az alábbi
kötelezettségeiket nem teljesítik maradéktalanul:
- adatszolgáltatás a 100.000 forint áthárított adót
el nem érő bejövő számlákról,
- adatszolgáltatás a 100.000 forint áthárított adót
el nem érő kimenő számlákról,
- a kibocsátástól számított 4 napon belüli
adatszolgáltatás a 100.000 forintot elérő vagy
meghaladó, de az 500.000 forintot el nem érő
áfatartalmú kézi számlákról, amennyiben az
adatszolgáltatás a kibocsátást követő 5 napon
belül megtörténik.
A felsoroltak szerint mentesül a szankció alól a 100.000
forint áthárított áfatartalmat el nem érő számlákról
teljesítendő adatszolgáltatás tekintetében az az adóalany is,
akinek már 2020. július 1. előtt is keletkezett számlaadatszolgáltatási kötelezettsége.
Az adózó az érintett számla adataira vonatkozóan
adatszolgáltatást köteles teljesíteni a NAV felé, az
adatszolgáltatást az erre a célra biztosított elektronikus
felületen kell teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséhez regisztráció szükséges, melyet a számlázó
programot és a számlatömböt (kézi számlát) használóknak is
el kell végezniük.
A
regisztráció
a
https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start
11

weboldalon végezhető el, ahol tájékoztató anyag is segíti a
regisztrációs folyamatot. A regisztrációra vonatkozó bővebb
információ
a
következő
weboldalon
található:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraci
orol.
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Vállalkozás
egészét terhelő
legfontosabb adók

Adónem

Mérték

Adó alapja

Társasági adó

9%

Adózás előtti
eredmény

TA minimáladó

9%

Korrigált összes
bevétel 2%-a

Álltalános forgalmi
adó ÁFA

27 %, 18 %, 5 %, 0
%, mentes

Forgalom

Szociális
hozzájárulási adó

15,5%

Korrigált bruttó
bér

Szakképzési
hozzájárulás

1,5%

Szociális
hozzájárulási adó
alapja

Vállalkozói SZJA

15%

Osztalék

Egészségügyi
hozzájrulás

14% maximum
450 ezer forint

Osztalék

Helyi iparűzési
adó

0-2% között

Korrigált nettó
árbevétel

Cégautó adó

Teljesítménytől
függő

Cégautók száma

2. sz. ábra: Vállalkozókat terhelő jellemző adók
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Az előzőekben láthattuk tehát, hogy az egyéni és a társas
vállalkozókat milyen adók terhelik.
A kisvállalkozók adózásának egyszerűsítése érdekében az
elmúlt években egyszerűbb és kedvezőbb adózási formák
kerültek bevezetésre. Ebben a kiadványban ezeknek a
kedvező kisvállalkozási adóformáknak az ismertetésére kerül
sor.
Ezen kisadókról érdemes tudni, hogy az egyszerűsítés iránya
az, hogy már több fentebb felsorolt adózási formát
összevontan kezelnek és nem csak a társasági és nyereségadó
kiváltására alkalmasak, hanem más adókat és járulékokat is
kiváltanak, így a kisadózási formát választó vállalkozások
sokkal kedvezőbb feltételekkel adóznak, ennélfogva akár
magasabb jövedelmet realizálhatnak.
A kisadók
összehasonlítása a fentebb bemutatott legfontosabb
adóformákhoz képest történik.
Az egyes kisadók a következő szempontok szerint kerülnek
bemutatásra:
- kisadó előnyei, hátrányai (kinek ajánlott az adott
adózási forma),
- milyen adókat helyettesít (általános adókhoz képest),
- választásának kritériumai,
- belépés, kilépés feltételei,
- adókötelezettségek és az adó alapja és mértéke,
- a bevallásokra vonatkozó szabályok,
- az adónem kapcsolódása más adózási módhoz és az
áttérés szabályai.
Számos a veszélyhelyzet alatt elfogadott szabály
törvényi szinten él tovább (pl. kiskereskedelmi adóról,
szociális hozzájárulási adóról).

14

I./4. 2020. évi XLV. törvény a kiskereskedelmi adóról
A veszélyhelyzet idején hozott 109/2020. (IV. 14.) Korm.
rendelet és a kiskereskedelmi adóról szóló törvényjavaslat
után az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján elfogadta
a kiskereskedelmi adóról szóló törvényt. A törvényben
olvasható főbb rendelkezések – mint az érintett adóalanyok,
adókötelezettséget keletkeztető tevékenységek, az adó alapja,
valamint mértéke – gyakorlatilag megegyeznek a korábban a
109/2020. (IV. 14.) Korm. rendeletben megfogalmazott
szabályozással. Ennek fényében a rendeletet egyébként a
törvény hatályon kívül is helyezi.
A főbb szabályokról:
Kiskereskedelmi tevékenység: a 2020. január 1-jén
hatályos Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási
Rendszere szerint
- a 45.1 ágazatba – ide nem értve a gépjármű, pótkocsi
nagykereskedelmét –,
- a 45.32 ágazatba,
- a 45.40 ágazatba – ide nem értve a motorkerékpár
javítását, nagykereskedelmét –, továbbá
- a 47.1–47.9 ágazatokba
sorolt azon tevékenységek, melyek folytatása esetén a vevő
magánszemély is lehet.
Nettó árbevétel:
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) hatálya alá tartozó adóalany
esetén az Sztv-ben meghatározott értékesítés nettó
árbevétele,
- az egyedi beszámolóját az Sztv. 3. § (10) bekezdés 2.
pontjában meghatározott IFRS-ek szerint készítő
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-

-

-

adóalany esetén, a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel,
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és
a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó
vállalkozás esetén, a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti
kisadózó vállalkozás bevétele,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá
tartozó
adóalany
esetében
a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti általános
forgalmi adó nélküli bevétel,
a 2. § szerinti tevékenységét nem fióktelep útján
kifejtő külföldi illetőségű személy vagy szervezet
esetén a belföldön átadott áru értékesítéséből
származó általános forgalmi adó nélküli ellenérték.

Adóköteles a kiskereskedelmi tevékenység, ideértve
a külföldi illetőségű személy vagy szervezet által a vevője
részére – a kiskereskedelmi tevékenység keretében –
belföldön átadott áru nem fióktelep útján való értékesítését.
Az adó alanya az adóköteles tevékenységet üzletszerűen
végző kül- vagy belföldi illetőségű személy vagy szervezet.
Az adó alapja az adóalanynak az adóévben az adóköteles
tevékenységéből származó nettó árbevétele. Ebbe az
adóalapba tartozik a kiskereskedelmi forgalomban eladásra
szánt, beszerzett áruk szállítójának (az áru előállítójának,
forgalmazójának) – a beszerzett áruk értékesítésével
összefüggésben – az adóalany által nyújtott szolgáltatásból
származó
árbevétele,
valamint
a kiskereskedelmi
forgalomban eladásra szánt áru szállítója által az adóalanynak
adott engedmény összege.
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Ha az adó alapját nem forintban fejezik ki, akkor annak
értékét a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóév utolsó
napján érvényes – devizaárfolyamának alapulvételével kell
átszámítani forintra. Olyan külföldi pénznem esetében,
amelynek nincs a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett
árfolyama, a Magyar Nemzeti Bank által az adóév utolsó
napjára vonatkozóan közzétett, euróban megadott
árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor figyelembe
venni.
Az adó mértéke
- 0% → az adóalap 500 millió forintot meg nem
haladó része után,
- 0,1% → az adóalap 500 millió forintot meghaladó,
de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után,
- 0,4% → az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó,
de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után,
- 2,5% → az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó
része után.
Az adó alanya adókötelezettségét az adóév utolsó napját
követő ötödik hónap utolsó napjáig állapítja meg és vallja be
az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített
űrlapon.
Az adóalany az adóévre adóelőleget vall be. Nem kell
adóelőleget bevallani az előtársaságnak.
Az adóalany
adófizetési
kötelezettségét
a bevallás
benyújtására
előírt
határidőig,
az adóelőleg-fizetési
kötelezettséget két egyenlő részletben teljesíti. Amennyiben
az adóévre megfizetett adóelőleg összege több, mint
az adóévre bevallott adóösszeg, a különbözetet az adóalany
az adóévi adóról szóló bevallás benyújtásának napjától
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igényelheti vissza az adózás rendjéről szóló törvény
adóvisszatérítési szabályai alapján.
Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak adó- és
adóelőlegbevallás
benyújtási
kötelezettsége
nincs.
Az adóztatással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami
adó- és vámhatóság látja el, az adóból származó bevétel
a központi költségvetés bevétele.
NAV ügyintézés elektronikusan
Adóügyekben lehetőség van igénybe venni a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal online szolgáltatásait az
ügyfélszolgálatok felkeresése helyett.
Személyes adatok védelmére a személyhez kötött
elektronikus szolgáltatások csak a Központi Azonosítási
Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítással vehetők
igénybe, tehát ezen szolgáltatásokhoz ügyfélkapu
regisztráció szükséges.
Mi intézhető elektronikusan?
‐
Kitöltheti
szja-bevallását,
jóváhagyhatja,
módosíthatja bevallási tervezetét, rendelkezhet az
1+1%-ról az eSZJA-portálon.
‐

Lekérdezheti bevallásait, adószámlája egyenlegét,
saját vagy vállalkozása adatait, foglalkoztatotti,
biztosítotti
adatait
az eBEV-portálon
(https://ebev.nav.gov.hu).

‐

Adószámot igényelhet, online jelentheti be adatait és
azok változását a NAV-hoz, valamint adóelőlegnyilatkozatát is eljuttathatja munkáltatójának,
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kifizetőjének az Online Nyomtatványkitöltő
Alkalmazásban (ONYA) (https://onya.nav.gov.h
u).
‐

Átveheti online a NAV hivatalos iratait az Értesítési
Tárhelyen (https://tarhely.gov.hu).

‐

Beadványokat
küldhet
kötetlen
formában
az ePapír szolgáltatással (https://epapir.gov.hu).

‐

Jövedelemigazolást
kérhet
keresetkimutatás
(https://ebev.nav.gov.hu).

‐

Igényelhet
igazolásokat
például
kollégiumi
elhelyezéshez,
hitelfelvételhez,
szociális
támogatásokhoz vagy különböző pályázatokhoz
az IGAZOL nyomtatványon.

‐

Tartozásmentességét igazolhatja elektronikusan, ha
kéri felvételét a köztartozásmentes adózói
adatbázisba (KOMA).

az online
szolgáltatással

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további
információk találhatóak
Interneten:
‐
a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
Telefonon:
‐
a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
‐
a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén
(ÜCC) keresztül
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o
o

belföldről a 80/20-21-22-es,
külföldről a +36 (1)
telefonszámon.

441-9600-as

Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (pénzügy,
vállalkozások)
Az Ügyfélkapu segítségével a személyazonosság igazolása
mellett intézhetjük ügyeinket elektronikus ügyintézést nyújtó
intézményekkel.
A www.magyarorszag.hu oldalon számos szolgáltatás

található, bizonyos szolgáltatások kizárólag Ügyfélkapuregisztrációval vehetők igénybe, mások anélkül is
használhatóak. További részletek a www.magyarorszag.hu
oldalon, a Szolgáltatások listájában olvashatóak
Az alábbiakban a fontosabb, a JOGpontok projektek
jogterületeit tekintve releváns és online is indítható ügykörök
kerülnek felsorolásra, melyeknél az „Ügyintézés indítása”
linkre kattintva kezdhető meg az ügyek intézése:
Pénzügy
Magánszemélyek adózása
- SZJA 1+1 %-os felajánlás szabályai
- Adószám igénylése természetes személy részére
- Adózási pótlékszámító segédprogram
- E-adóigazolás iránti kérelem
- EBEV szolgáltatások
- Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési
kötelezettség bejelentése
- Háztartási munka bejelentése
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Munkáltatói (kifizetői) bejelentése a
biztosítottak adatairól
- SZJA bevallás
Egyéni vállalkozók adózása
- Adószám igénylése egyéni vállalkozók részére
- Egyéni vállalkozók adózása
- KATA kalkulátor
Társaságok adózása
- A civil SZJA 1%-os felajánlást tett
magánszemélyek név- és címadatainak
megismerése iránti kérelem
- A népegészségügyi termékadó egy részének
kedvezményezett célra történő felajánlása
- A társasági adó meghatározott részének
kedvezményezett célra történő felajánlása
- Adószám igénylése cégek részére
- Általános forgalmi adó megfizetése
- EKÁER
- Jövedéki- és energiaadó bevallás, szőlőbor
elszámolás
- Vámazonosító szám (EORI, VPID) igénylése
Illetékek
- Cégeljárási illeték és a közzétételi költségtérítés
megfizetésével kapcsolatos ügyfélmegkeresések
kezelése
- Illeték törlés, visszatérítés
- Vagyonátruházás, ajándékozási illetékek re
vonatkozó szabályok
Befektetések, megtakarítások
- Közpénzekből nyújtott támogatások
- MÁP Értékpapír nyilvántartási számla nyitás a
Magyar Államkincstárban
-
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MÁP Kincstári Start értékpapírszámla nyitás
belföldön élő magyar gyermek részére
MÁP Kincstári Start értékpapírszámla nyitás
külföldön élő magyar gyermek részére
MÁP WebKincstár és MobilKincstár
elektronikus csatorna igénylése
MNB elektronikus ügyintézés kezdeményezése

Vállalkozások
Engedély-és bejelentésköteles vállalkozások
- Könyvviteli szolgáltatás
- Engedélyhez között vállalkozás bejelentése
- Gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációja
- Jövedéki terhekre vonatkozó előírások
- Magán munkaközvetítői tevékenységre
vonatkozó szabályok
- SZÉP Pihenőkártya kibocsátási tevékenység
megkezdésének bejelentése
- Tevékenységi körök bejelentése a NAV felé
- Vállalkozás működési engedélye
Cégek működtetése
- Ágazati vizsgálat
- Cégalapítás, cégbírósági bejegyzése, változások
bejegyzése
(az eljárásban a jogi képviselet kötelező!)
- Cégbíróságra bejegyzett cégek beszámolóinak
közzététele
- Cégek egyszerűsített végelszámolásának
befejezése
- Nonprofit szféra – tájékoztatás
- Online számlaadat-szolgáltatás
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TEÁOR /Szakmakód kalkulátor – tevékenység
lekérdező
- Vállalkozások összefonódása
Egyéni vállalkozás
- Egyéni vállalkozás adatainak változása
- Egyéni vállalkozói adatok lekérdezése
- Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének
bejelentése
- Egyéni vállalkozói tevékenység
megszüntetésének bejelentése
- Egyéni vállalkozói tevékenység szünetetetés
utáni folytatásának bejelentése
- Egyéni vállalkozói tevékenység
szünetetetésének bejelentése
- Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni
vállalkozók nyilvántartásából
Kereskedelem
- Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység
megszüntetésének bejelentése
Munkavállalókat érintő ügyintézés
- Biztosítotti jogviszony lekérdezése
- Foglalkoztatási jogviszony lekérdezése
- Foglalkoztatottak biztosított adatainak
bejelentése
-
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