
A leggyakoribb vállalkozási formák és azok adózásának összefoglalója (a teljesség igénye nélkül) - 2020. év

Megjegyzés
adószámos 

magánszemély*
egyéni 

vállalkozó Bt., Kkt. Kft. Zrt.

Tőkeminimum nincs nincs nincs 3 MFt 5 MFt

alakulás módja NAV adatbejelentő Okmányiroda Ügyvéd, 
Cégbíróság

Ügyvéd, 
Cégbíróság

Ügyvéd, 
Cégbíróság

alakulási költség egyszerűsített eljárásban Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs plusz ügyvédi díj (25-35 EFt)
alakulási költség normál eljárásban Nincs Nincs ~ 60 EFt ~ 110 EFt ~ 110 EFt plusz ügyvédi díj (35-50 EFt)

Személyi Jövedelemadó (SZJA) (B-K) (E) - - - a nyereség 9%-a, plusz 15% és 14% Szocho
SZJA átalányadó (B) vagy (B-K) (B) vagy (B-K) - - - többféle átalányadó lehetséges
Társasági adó (TA) - - (K) (K) (K) a nyereség 9%-a
Kisvállalalati adó (KIVA) - - (K) (K) (K) pénzeszköz változás + szem.jell.kif. alapján 12%***
Kisadózózók tételes adója (KATA) - (B) (B) - - havi 50 EFt (esetleg 75 EFt) vagy 25 EFt****

Pénzforgalmi ÁFA - X X X X 125 MFt éves árbevételig választható
Alanyi ÁFA mentes X X X X X 12 MFt éves árbevételig választható
normál ÁFA X X X X X

Magánszemély tulajdonos/ügyvezető/vállalkozó jogviszonya - (1) (2) (2) (3)

Iparűzési adó (székhely, telephely Önkormányzatának fiz.) nincs X X X X a nettó árbevétel 0-2%-a (Önkormányzat függő)

Éves beszámoló, bevallás
SZJA bevallás 
május 20-ig, 

nem nyilvános

SZJA bevallás május 
20-ig**, 

nyilvános

éves beszámoló 
május 31-ig**, 

nyilvános

éves beszámoló 
május 31-ig, 

nyilvános

éves beszámoló 
május 31-ig, 

nyilvános

* - Az adószámos magánszemély státusz nem alkalmas üzletszerű vállalkozási tevékenységre.
** - KATA bevételi nyilvántartás esetén nem készül beszámoló, a bevallási határidő pedig február 25.
*** - A KIVA adózás 50 fő és 1 MrdFt bevételig (a kapcsolt vállalkozásokkal együtt számolva), továbbá 1 MrdFt mérlegfőösszegig választható.
**** - Plusz a 12 MFt feletti bevétel 40%-a.

Nyilvántartások vezetése: Jogviszony magyarázatok (kivéve KATA adózás):
     (B) - bevételi nyilvántartás      (1) - Egyéni vállalkozó, ha nem rendelkezik máshol 'főállással' a minimálbér alapján fizet járulékokat
     (B-K) - bevételi és költségnyilvántartás      (2) - A társaság tagja, ha ügyvezető is a társasági szerződés/alapító okirat szerint, munkaviszonyban
     (E) - egyszeres könyvvitel (naplófőkönyv, esetleg pénztárkönyv)                vagy tagi (megbízási) jogviszonyban láthatja el a tevékenységét. 
     (K) - kettős könyvvitel                A tagi (megbízási) jogviszony alapján, ha nem rendelkezik máshol 'főállással' a minimálbér 

               alapján fizet járulékokat. Munkaviszony esetén lehet részmunkaidő is. 
     (3) - Munkaviszony vagy megbízási/választott tisztségviselői jogviszony
     'főállás': heti legalább 36 órás munkaviszony vagy másik társaságban főállású tagi jogviszony
     főállású vállalkozó/tagi jogviszony járulékterhe: ~120 EFt havonta
     főállású munkaviszony járulékterhe: ~110 EFt, mely részmunkaidő esetén arányosan csökkenthető
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