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Adótanácsadás vs. Adótervezés

• Adótanácsadás: Konkrét kérdésre adott konkrét válasz

• Adótervezés: Igények és lehetőségek függvényében vizsgálja a 
pénzügyi, adózási lehetőségeket



Adótanácsadás Adótervezés

Igényli a döntéshozó adózási ismeretét
Nem igényel adózási ismeretet a 
döntéshozótól

Jellemzően egy témára irányul
Átfogóan vizsgálja a cég adózási és 
pénzügyi működését

Jellemzően a vizsgált vállalkozás 
adottságaiból, lehetőségeiből indul ki

A globális lehetőségeket veszi alapul, és
azt vizsgálja, milyen módon tudja azokat 
a vállalkozás számára elérhetővé tenni

Csak fennálló, konkrét esemény 
alkalmával alkalmazzák

Kontrolling célokra is alkalmazható



A vállalkozások túlélési rátája
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A saját tőke változása 

adótervezéssel és nélküle
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Mit szeretne minden vállalkozás?

• Minél magasabb termelékenységet!

• A termelékenység ne csak a bázishoz képest növekedjen, de annak
mértéke és növekedése haladja meg a környezetünk és konkurenciánk
teljesítményét.



Mi is a termelékenység?

Termelékenység =
������	���	
��á�á��

�����	��á�
��í�á��

Más megközelítésben:

Az egy személy által előállított érték



GDP azaz egy főre jutó hazai termék
GDP = fogyasztás + beruházás + export – import
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Igények felmérése 

Tervek bemutatása

Lehetőségek felmérése

Kivitelezés

Támogatás



Vezetői döntéstámogatás legfontosabb előnyei:

- Testreszabott

- Valós idejű támogatás

- Összefüggéseket vizsgál

- Riasztási funkció (csak a váratlan, szokatlan helyzeteket kell kezelni)

- Pénzügyi tudatosságot tanít (fejlődnek a felhasználók)



1. Ki a vállalkozás alapítója? Magánszemély(ek) vagy cég(ek)? 

2. Hány fő az alapító, milyen tulajdoni hányaddal, milyen szereppel?

3. Milyen módon látják el a cég vezetését? Munkaviszonyban vagy megbízási 
jogviszonyban?

4. A leendő társaság vezetője rendelkezik máshol biztosítást eredményező jogviszonnyal?

a. heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal

b. másik vállalkozásban főfoglalkozású társas vállalkozó

c. felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanuló

5. A cég vezetőjének van-e máshol korlátlan felelősségű jogviszonya (egyéni vállalkozó, Bt. 
beltag vagy Kkt. beltag)?

6. Hány fő munkavállaló foglalkoztatását tervezi?

7. Milyen formában dolgoznának a magánszemélyek? Munkavállalóként, megbízásos 
jogviszonyban, alvállalkozóként, alkalmi munkavállalóként, vagy esetleg a tulajdonosok 
személyes közreműködőként (társas vállalkozóként)?

Miről kell döntenem, ha vállalkozom?



8. Van-e speciális jellemzője a foglalkoztatni kívánt magánszemélyeknek?

a. munkaerőpiacra lépő (munkaviszonyt megelőző 275 napon belül maximum 92 nap 
biztosítási jogviszonnyal rendelkező)

b. CSED, GYED, GYES folyósítását követően vagy az időszak alatt állományba vett

c. doktori vagy ennél magasabb tudományos fokozattal állományba vett kutató, fejlesztő

d. megváltozott munkaképességű magánszemély

e. szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott      
magánszemély

9. Tervez-e szakképző iskolákkal együttműködni és a tanulók gyakorlati képzésében részt venni?

Miről kell döntenem, ha vállalkozom?



10. Milyen tevékenység(ekre) hozza létre a vállalkozást?

11. Ki a célközönség, azaz a leendő vevők? Magánszemély vagy gazdasági társaság?

12. Honnét várjuk a vevőket? Magyarországról, az EU területéről, az EU-n kívülről?

13. Honnét szerezzük be a vállalkozásunk működéséhez szükséges javakat? Belföld, EU, EU-n 
kívülről, magánszemélyektől vagy gazdasági társaságoktól? 

14. Mekkora az első évben tervezett árbevétel?

15. Mekkora az első évre tervezett eredmény?

16. Mennyire ítéli kockázatosnak a tevékenységét?

17. Milyen időtávra hozza létre a vállalkozást?

Miről kell döntenem, ha vállalkozom?



18. Helyhez kötött a tevékenység? Akkor nem helyhez kötött, ha a tevékenységet bárhol 
végezhetem, nem kell, hogy az egy fix hely legyen (jellemzően ilyenek az ügynökök, kereskedelmi 
képviselők, tanácsadók, akik a partnereikhez utaznak, vagy informatikai tevékenységek, amik akár 
otthonról is végezhetők, de egy informatikai vállalkozás saját irodával, alkalmazottakkal már helyhez 
kötött).

19. Lesz-e tartós, vagy nagy értékű beruházás az első évben (gépjármű, ingatlan, drága szoftver, 
informatika, stb.)?

20. Milyen fizetési határidővel fognak számolni vevői és eladói oldalon? Mire számítunk, hogy több 
lesz a követelésünk a vevőkkel szemben, vagy pedig nagyobb lesz a tartozás a beszállítóink felé?

21. A megtermelt eredménynek mi lesz a célja? A vállalkozásban marad, azaz vissza lesz forgatva, 
vagy osztalékként jövedelmi célt szolgálna, vagy nincs rá szükség a vállalkozásban, de nem cél, hogy 
a társaságban maradjon?

Miről kell döntenem, ha vállalkozom?



Miről kell döntenem, ha vállalkozom?

• Működési forma

- Egyéni vállalkozás

- Közkereseti társaság

- Betéti társaság

- Korlátolt felelősségű társaság

- Zártkörűen/nyilvánosan működő részvénytársaság

- Egyéb szervezet

• Profitcél

- Nonprofit / Forprofit



Fix adó 

Nyereség alapú adó

Árbevétel arányos adó

Cash-flow alapú adó



Adózási szisztémák:

a. Fix adó
b. Árbevétel arányos adó
c. Nyereség alapú adó 
d. Cash-flow alapú adó

KATA

KIVA, EV
TAO
EVA

Adózási módok:

X



KATA – kisadózó vállalkozások tételes adója

Ki választhatja?
• Egyéni vállalkozó
• Egyéni cég
• Bt. 
• KKt.

Maximális árbevétel?
• 12 M Ft, felette 40% többletadó

Adó alapja és mértéke?
• Fix 25 000 Ft / 50 000 Ft / 75 000 Ft (ez utóbbi 

választható)

Specialitások
• Költség elszámolására nincs lehetőség.
• A fix adó kiváltja a nyereségadót, és a béreket terhelő 

adókat, járulékokat. 
• Egy partnertől egy év alatt egy millió Ft bevétel 

szerezhető meg, felette bejelentési kötelezettség van a 
NAV felé.



EVA - egyszerűsített vállalkozói adó

Ki választhatja? Legfontosabb feltételek:
• Tevékenységet folyamatosan végzett (volt árbevétele)
• Nem alakult át
• Új tag nem szerzett 50%-ot meghaladó szavazati jogot
• Nem alkalmazza az áfa Tv különbözeti és árrés szabályait 

(pl.: régiségek kereskedelme, utazásszervezés)
• Bevétele maximum 30 M Ft
• Nem végez jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá 

tartozó tevékenységet

Maximális árbevétel?
• Bruttó 30 M Ft

Adó alapja és mértéke?
• Adó alapja a bruttó bevétel, ide értve az előleget is, 

melyre 37%-os adó fizetendő.
• Iparűzési adó alapja normál adóalap, vagy az EVA alap 

50%-a.

Specialitások
• Az EVA kiváltja a nyereségadót és az osztalékadót, de nem 

váltja ki a bért terhelő adókat és járulékokat.
• Kapcsolt vállalkozástól szerzett bevétel esetén duplázódik

az adó (2x37%). 
• Költség elszámolására és áfa levonására nincs lehetőség.



EVA - egyszerűsített vállalkozói adó

Az adó levezetése:

+ Bruttó (áfa összegével növelt) árbevétel

+ Adóalap növelő tételek (kapcsolt vállalkozástól szerzett bevétel, kapott előlegek)

– Adóalap csökkentő tétel (teljesítésbe beszámított vagy meghiúsult bevétel, a 
kapott kártérítés, sérelemdíj vagy költségvetési támogatás) 

= egyszerűsített vállalkozói adó alapja

adóalap * 37% = fizetendő egyszerűsített vállalkozói adó



KIVA – kisvállalati adó
Ki választhatja?
Gazdasági társaságok az alábbi 
feltételek mellett:
• Átlagos statisztikai állományi 

létszám az adóévben előre 
láthatólag nem haladja meg az 50 
főt.

• A tárgyévet megelőző adóévben 
az árbevétel nem haladta meg az 
1 milliárd forintot, rövidebb 
időszak esetén arányosítva.

• Az adóhatóság nem törölte az 
adószámát a tárgyévet megelőző 
két évben.

• A vállalkozás mérlegfordulónapja 
december 31.

• A tárgyév előtti év 
mérlegfőösszege várhatóan nem 
haladja meg az 1 milliárd forintot.

Az adóalanyiság megszűnik:
• 3 milliárd forintos árbevétel meghaladása esetén, a negyedévek első napján vizsgálva, a 

megszűnés az előző negyedév utolsó napjával lép érvénybe
• végelszámolás, kényszertörlés, felszámolás megindulása előtti nappal
• előbbi eljárások nélküli megszűnés esetén a megszűnés napjával
• egyesülést, szétválást megelőző nappal
• adóhatósági szankcionáló határozat véglegessé válását megelőző hónap utolsó napján, mint 

számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, 
igazolatlan eredetű áru forgalmazása esetén mulasztási, jövedéki bírság kiszabása

• adószám törlését megelőző hónap utolsó napja
• nettó adótartozás a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot, ez esetben az 

adóhatósági határozat véglegessé válását megelőző negyedév utolsó napján
• azon hónap utolsó napjával, amelyikben az átlagos statisztikai állományi létszám meghaladta a 100 

főt
• a társasági adótörvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás, részesedéscsere megvalósulását 

megelőző napon
• mérlegfordulónap változása esetén a választott mérlegfordulónappal
• azon év utolsó napján, amikor az adóalany ellenőrzött külföldi társasággal rendelkezik
• ha az adóalany finanszírozási költségeiből kivonjuk az adóköteles kamatbevételeit, és ez az összeg a 

tárgyévben meghaladja a 939.810.000 forintos, úgy a meghaladás évének utolsó napjával



KIVA – kisvállalati adó

Maximális árbevétel?
• 3 Mrd Ft

Specialitások
• Az adóalanyok csak a nyereség osztalékként történő 

kifizetésekor fizetnek nyereség adót míg az iparűzési adó 
különbözet is ekkor fizetendő.

• Az adóalanyok mentesülnek a szociális hozzájárulási adó 
és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól 
(17%), helyette fizetik a KIVA-t. 

Adó alapja és mértéke?
• Az adó alapja a személyi jellegű kifizetések és a 

jóváhagyott osztalék.
• Az adó mértéke az adóalap 12%-a.
• Iparűzési adó vagy a hagyományos módszerrel, vagy a 

KIVA adóalap 120%-val számítandó.



KIVA – kisvállalati adó

Az adó levezetése:

+ a társadalombiztosítási törvény szerint járulékalapot képező jövedelem

– a kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető adóalapkedvezmény

+ jóváhagyott fizetendő osztalék

– kapott osztalék

= kisvállalati adó alapja

adóalap * 12% = fizetendő kisvállalati adó



TAO – társasági adó

Ki választhatja?
• Alapértelmezett adónem, gyakorlatilag minden 

vállalkozásra irányadó.
• Az adó alanya külföldi illetőségű is lehet.

Maximális árbevétel?
• Nincs maximalizálva az árbevétel.

Adó alapja és mértéke?
• A társasági adó alapja a számviteli törvény szerinti pozitív 

adózás előtti eredmény, korrigálva a társasági adó törvény 
adóalap módosító tételeivel, melyből levonhatók az 
adócsökkentő tételek. 

• Az adó mértéke a pozitív adóalap 9%-a.
• Az iparűzési adó alapja az adóalap 0-2%-a. Az iparűzési 

adó mértékének meghatározása önkormányzati hatáskör.

Specialitások
• Bár nyereségadóról beszélünk, adófizetési kötelezettség 

veszteséges működés esetében is keletkezhet, mely adó a 
„jövedelem-(nyereség-) minimum” névre hallgat. Az elvárt 
adó mértéke a korrigált adóalap 2%-a. 

• Az adóalap módosító és adócsökkentő tételek a valós 
eredményhez viszonyítva lényegesen eltérő adóalapot 
eredményezhetnek.



TAO – társasági adó

Az adó levezetése:

+ adózás előtti eredmény

– adóalapot csökkentő tételek

+ adóalapot növelő tételek

= társasági adó törvény szerinti adóalap

adóalap * 9% = társasági adó összege

– adókedvezmények

= fizetendő társasági adó



GDP azaz egy főre jutó hazai termék
GDP = fogyasztás + beruházás + export – import
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37 100 / 11 800 = 3,14
Ausztriában a kibocsátás egy óra alatt 3,14 szorosa a magyarnak

Magyarország

GDP (EUR) 
11 800

Forrás: KSH

Ausztria

GDP (EUR) 
37 100

Forrás: KSH



3,14 / 1,56 = 2,02
Vásárlóerő paritáson számolva a többletkibocsátás "csak" 202%

Magyarország
Átlagos fogyasztási 

kosár költsége

100%
Forrás: expacistan.com

Ausztria
Átlagos fogyasztási 

kosár költsége

156%
Forrás: expacistan.com



Termelékenység veszteség okai

Nem megfelelő tervezés és irányítás 41,3 %

Vezetési és felügyeleti problémák 25,1 %

Hiányos kommunikáció 6,7 %

Nem megfelelő munkamorál 13,4 %

IT problémák 7,7 %

Nem megfelelő képesítés 5,8 %

Összesen: 100,0 %

Forrás: Czipin & Proudfoot Consulting



Magyarország
Egy óra alatt végzett 
munka mennyisége

53%
Forrás: expacistan.com

0,53 x 2,02 = 1,07
A termelékenység hibáinak kiküszöbölésével a hátrány ledolgozható

Ausztria
Egy óra alatt végzett 
munka mennyisége

100%
Forrás: expacistan.com



Magyarország Európa adóparadicsoma
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100 Ft adózás előtti eredmény osztalékának teljes adóterhe (Mo.: 23 Ft, 
Átlag: 38 Ft)
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Mindennek meg van az ára
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Az adózási 
lehetőségek 

kihasználásával 
abszolút 

versenyelőnyre 
tehetünk szert



Köszönöm a figyelmet!


