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 ◙ Kisadózó Bt. áttérése társasági adó, illetőleg kisvállalati adó hatálya alá
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A tArtAlomból:

A kisAdózó vállAlkozás megszűnésével kApcsolAtos felAdAtok

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és 
a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. 
törvény (továbbiakban: Katv.) alapján kisadózó 
vállalkozásnak minősülő személy év közben is 
bejelentheti, hogy az adókötelezettségét nem 
kisadózó vállalkozásként kívánja teljesíteni. 
A bejelentést a ’T201T nyomtatványon kell 
megtenni. A kisadózó vállalkozásra vonatkozó 
rendelkezéseket a bejelentés hónapjának utolsó 
napján még alkalmazni kell, az adóalanyiság 
a következő hónap első napján szűnik meg, 
ezzel a nappal a vállalkozásnak új üzleti (adó)
éve kezdődik.

A KATA alanyiság megszűnését követően 
a cég vissza fog térni a számviteli törvény  hatálya 

alá. Emiatt a cég köteles lesz egy nyitó mérleg 
elkészítésére, melyet könyvvizsgálóval is ellen-
őriztetni kell. Ebben a nyitó mérlegben az eszkö-
zök piaci értékükön fognak szerepelni, a kötele-
zettségek a ténylegesen fizetendő összegükben, 
a sajáttőke pedig a kettő különbözeteként.

A bejelentett kisadózókat törölni kell a ’T201T 
nyomtatványon és be kell jelenteni a biztosí-
tott személyeket a TB hatálya alá. A bejelentés 
a ’T1041-es nyomtatványon történik. Továbbá 
havonta be kell nyújtani a magánszemélyek 
részére juttatott adó- és járulékköteles jövedelem-
ről a ’08-as jelű bevallást.  ◙

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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Kisadózó Bt. áttérése társasági adó,  
illetőleg Kisvállalati adó hatálya alá

Ha a kisadózó vállalkozás ezen jogviszonya meg-
szűnését követően a társasági adóról és az osz-
talékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továb-
biakban: Tao tv.) hatálya alá kerül, akkor év végi 
megszűnés esetén a következő év február 25-éig, 
év közben történő megszűnéskor a megszűnést 
követő 30 napon belül, a következőket kell telje-
síteni:

a) El kell számolni a tételes adóval.
b) Meg kell vizsgálni, kell-e 40%-os adót fizetni. 

40%-os adó akkor merül fel a kisadózó vállal-
kozásnál, ha
 • a naptári év minden hónapjára tételes adót 

fizetett és bevétele a naptári évben meg-
haladja a 12 millió Ft-ot; ekkor a %-os adó 
alapja a 12 millió Ft-on felüli bevétel,

 • a naptári év minden hónapjára nem fizetett 
tételes adót (ez áll fenn, akkor is, ha az adó-
alanyiság naptári éven belül szűnik meg); 
ekkor a %-os adó alapja a tételes adófize-
tési kötelezettséggel érintett hónapjai és 
a havi 1 millió Ft feletti összeg szorzata.

Amennyiben ezen kötelezettség fennáll, 
akkor azt be kell vallani és meg kell fizetni. 
A bevallást a ’KATA nyomtatványon kell telje-
síteni.
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c) Be kell vallani és meg kell fizetni a társasági 
adót, ha egyes kedvezményekkel kapcsolat-
ban nem alkalmazta a vállalkozás a kisadózó 
vállalkozások tételes adójának választásakor 
a jogutód nélküli megszűnés szabályait, de az 
az esemény, amely a társasági adó alatt adó-
kötelezettséget vont volna maga után, a kis-
adózó vállalkozás időszakában következett 
be. Rendelkezés hiányában a kisadózó vál-
lalkozások tételes adójáról a társasági adóra 
történő áttérés nem minősül jogutód nélküli 
megszűnésnek. Ezért az áttérés nem jelenti 
a Tao. tv.-ben előírt, adókötelezettséget ered-
ményező feltétel bekövetkezését.

Ezt a bevallást is a ’KATA nyomtatványon 
kell teljesíteni.

d) Meg kell fizetni az osztalék utáni adót kiváltó 
adót, ha a megszűnésig még nem kellett azt 
megfizetni.

e) Nyilatkozni kell – ugyancsak a ’KATA nyomtat-
ványon – arról a bevételről, amelyet az adóév-
ben szerzett meg a vállalkozás. A bevétel meg-
szerzésének időpontja:
 • pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más 

hasonló okirat esetében az átvétel vagy 
a számlán való jóváírás napja;

 • igénybe vett szolgáltatás esetében az 
a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának 
vagy igénybe vevőjének az Áfa tv. rendelke-
zései szerint adófizetési kötelezettsége ke-
letkezik, vagy keletkezne;

 • jog esetében az a nap, amelytől kezdődő-
en az adóalany a jog gyakorlására, átruhá-
zására, átengedésére vagy megszünteté-
sére jogosult;

 • elengedett követelés és átvállalt tartozás 
esetében az a nap, amelyen az adóalany kö-
telezettsége, illetve tartozása megszűnik;

 • az adóalanyiság megszűnésének napja, 
akkor is, ha az általa kiállított bizonylat el-
lenértékét az adóalanyiság utolsó napjáig 
nem szerezte meg. 

f) A kisadózó vállalkozásnak a nyilatkozatában 
vagy bevallásában adatot kell szolgáltatnia 
bármely más személy – az egyéni vállalkozó-
nak nem minősülő magánszemélyt kivéve – 
nevéről és címéről, a naptári évben megszer-
zett, a kisadózó vállalkozás bevételének minő-
sülő összegéről, ha az 1 millió Ft-ot megha-
ladja. Az adatszolgáltatás teljesítése során 
nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalko-
zás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállal-
kozás nem számlát állított ki.

g) Tekintettel arra, hogy az adózó kisadózó vállal-
kozásként a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-

vény (továbbiakban: Szt.) 2/A. § (1) bekezdése 
szerint nem állt az Szt. hatálya alatt, a Tao tv. 
hatálya alá történő áttéréskor el kell készíteni 
az Szt. 2/A. § (4) bekezdése szerinti nyitó mér-
leget (melyet nem kell közzétenni), amelybe 
felvett eszközök és források értékének valódi-
ságát könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell. 

A nyitómérleg összeállításához a meglévő 
eszközöket, forrásokat tételesen leltárba kell 
venni és ennek alapján kell mérleget készíteni. 
A leltározás során a társaságnak a ténylege-
sen meglévő eszközeit (immateriális javak, 
tárgyi eszközök, részesedések, értékpapírok, 
készletek, pénzeszközök) a leltárba meny-
nyiségben és értékben is, a követeléseket és 
a kötelezettségeket értékben kell felvenni.

Az eszközöket piaci értéken (azon az érté-
ken, amennyit azok a leltározáskor ténylege-
sen érnek) kell a leltárba felvenni. A kötelezett-
ségeket a ténylegesen fizetendő összegben 
(jellemzően a még ki nem egyenlített számlák 
alapján), a céltartalékokat (különösen a har-
madik személyekkel szembeni várható köte-
lezettségekre, folyamatban lévő peres eljárá-
sok várhatóan megítélésre kerülő terhei, illeté-
kei, bírságai miatti kötelezettségekre képzett 
céltartalékot) az Szt. előírásainak megfelelő 
összegben kell szerepeltetni.

A saját tőke összegét az előbbiek sze-
rint értékelt eszközök és a kötelezettségek 
(ideértve a céltartalékokat is) különbözeté-
nek összegében kell figyelembe venni, amely-
ből a jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett 
összeggel egyezik meg (amely miatt lehetsé-
ges az is, hogy az eredménytartalék negatív 
érték lesz).

h) Be kell vallani a kisadózó vállalkozásnak az e 
jogállása megszűnését követő 60 napon belül 
a társasági adóelőleget a Tao tv. 26. § (13) 
bekezdése szerint a megszűnését követő nap-
tól az adóévet követő 6. hónap utolsó nap-
jáig számított időszak valamennyi teljes nap-
tári negyedévére, és egyenlő részletekben 
a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig 
meg kell fizetni azt. A háromhavonta esedékes 
társasági adóelőleg összege
 • a kisadózó vállalkozási jogállás megszű-

nésének évében elért bevétel 0,25%-a, ha 
az adóév időtartama 12 hónap volt,

 • a kisadózó vállalkozási jogállás megszűné-
sének évében elért bevétel működés naptá-
ri napjai alapján 12 hónapra számított ösz-
szegének 0,25%-a minden más esetben. 
A bevallást a ’43TAO nyomtatványon kell 

megtenni.  ◙
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A kisadózó vállalkozások tételes adójáról a tár- 
sasági adózásra áttérő vállalkozásnak a társa- 
sági adókötelezettsége megállapításakor a követ- 
kezőkre kell figyelemmel lenni:

a) A kisadózó vállalkozás időszaka alatt meg-
szerzett, előállított immateriális jószág, tárgyi 
eszköz alapján az adózó a kisadózó vállalko-
zási jogállás megszűnése után a társasági adó 
alapjánál értékcsökkenési leírást nem érvénye-
síthet a Katv. 28. § (4) bekezdése szerint.

b) A kisadózó vállalkozás időszakában lezárt 
adóévet figyelembe kell venni az olyan adó-
kedvezmény tekintetében, amelyet az adózó 
a Tao. tv. rendelkezései szerint meghatározott 
számú adóévben vehet igénybe. Ennek akkor 
van jelentősége, ha az adózó a kisadózó vál-
lalkozások tételes adójára történő áttéréskor 
rendelkezett valamilyen – több adóév alatt 
érvényesíthető – adókedvezményre joggal, 
és lehetséges, hogy a társasági adózásra tör-
ténő visszatéréskor az igénybevételre rendel-
kezésre álló idő még nem telt el. 

Pl. ha 2018-ban tért át a vállalkozás a kis-
adózó vállalkozások tételes adójára, és 
 2016-ban társasági adóalanyként támogatott 
egy előadó-művészeti szervezetet, amelynek 
alapján járó adókedvezményt a 2016. adóévi 
adóból teljes egészében nem vette igénybe, 
ezesetben – ha 2022-ben megszűnik kisadózó 
vállalkozási jogállása és ismét a társasági 
adózást alkalmazza – mivel az említett adó-
kedvezményt a támogatás nyújtását követő 
6. naptári évben záródó adóévben veheti 
utoljára igénybe, amely naptári év 2022, így 
 2021–2022-ben még lehetősége van az adó-
kedvezmény érvényesítésére.

c) A társasági adózásra történő áttérés esetére 
a Katv. nem tartalmaz előírást arra vonatko-
zóan, hogyan kell kezelni a társasági adózás 

adóévei alatt keletkezett és a kisadózó vál-
lalkozások tételes adójára történő áttérésig 
fel nem használt veszteséget, így – vélemé-
nyem szerint – a társasági adóra áttérő kis-
adózó vállalkozás társasági adóalanyként 
nem számolhat korábbi évek elhatárolt vesz-
teségével.

Megjegyzem, hogy van olyan álláspont 
– előírás hiányára hivatkozással –, hogy a vál-
lalkozás ugyanazzal a veszteséggel számol-
hat, mint amivel rendelkezett a kisadózó vál-
lalkozások tételes adójára történő áttéréskor, 
figyelemmel a Tao. tv. szerinti leírási időkor-
látra.

d) A kisadózó vállalkozási jogállás megszűnése 
nem minősül jogutód nélküli megszűnésnek 
(ilyen rendelkezést nem tartalmaz a Katv.), 
ezért, ha a társasági adóról a kisadózó vál-
lalkozások tételes adójára történő áttéréskor 
nem alkalmazta a vállalkozás a Tao tv. 8. § (1) 
bekezdés u) és v) pontja szerinti beruházási 
adóalap-csökkentő kedvezményre és a lét-
számnövelési kedvezményre, a Tao tv. 7. § (15) 
bekezdés szerinti fejlesztési tartalék fel nem 
használásra vonatkozó előírást, illetve törvé-
nyi előírás alapján nem kellett visszafizetnie 
a kisvállalkozások adókedvezményét, akkor 
a társasági adózásra történő áttéréskor nem 
kell jogutód nélküli megszűnés címen társa-
sági adót fizetni a kisadózó vállalkozások téte-
les adózását alkalmazó adózó utolsó adóévé-
ben, ha egyébként a teljesítésre rendelkezésre 
álló idő még nem telt el.

Levezethető ugyanis, hogy az áttérés nem 
jelenti a Tao. tv.-ben előírt, adókötelezettséget 
eredményező feltétel bekövetkezését. Ez eset-
ben a kedvezmények feltételeit társasági adó-
alanyként kell teljesítenie, illetve nem teljesí-
tés esetén a Tao. tv. előírása szerint kell azt 
megfizetni és bevallani.  ◙

A társAsági AdózásrA történő áttérést követő felAdAtok

áttérés kAtA-ról kivA-rA

A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával 
önálló üzleti év kezdődik. Ezért az üzleti év kez-
detét megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal 
az üzleti év zárul, mely üzleti évről az adóalany-
nak az Szt. általános szabályai szerint beszámo-
lót kell készítenie, és az elkészített beszámolót le-
tétbe kell helyeznie, közzé kell tennie a Katv. 19. § 
(1) bekezdése szerint. A Katv. 2. § 3. pontja meg-
határozza, hogy mit kell – a belépési feltételhez – 

bevételnek tekinteni, ha a kisadózó jelentkezik át 
a kisvállalati adózásra. 

A kisvállalati adóra történő áttéréskor  
teendők

a) Teljesíteni kell az 1/I. pont a)–f) pontjában 
foglaltakat.
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A kisadózó vállalkozások tételes adójáról 
a kisvállalati adóra történő áttéréskor a jog-
utód nélküli megszűnésre vonatkozó előíráso-
kat nem kell alkalmazni, a Katv. ugyanis nem 
tartalmaz ilyen előírást. Ezért, ha a vállalko-
zás a társasági adóról a kisadózó vállalkozá-
sok tételes adójára történő áttéréskor nem 
alkalmazta a beruházási adóalap-csökkentő 
kedvezményre és a létszámnövelési kedvez-
ményre (Tao 8. § (1) bekezdése u) és v) pont), 
a fejlesztési tartalék fel nem használásra (Tao 
7. § (15) bekezdés) a jogutód nélküli megszű-
nés esetére előírtakat, illetve törvényi előírás 
alapján nem kellett visszafizetnie a kisvállal-
kozások adókedvezményét, akkor a kisvállalati 
adóra történő áttéréskor nem kell jogutód nél-
küli megszűnés címen társasági adót fizetni 
az kisadózó vállalkozások tételes adózását 
alkalmazó adózó utolsó adóévében. Leve-
zethető ugyanis, hogy az áttérés nem jelenti 
a Tao-ban előírt, adókötelezettséget eredmé-
nyező feltétel bekövetkezését. Ez pedig azt 

Kovács Andrea
okl. adószakértő

jelenti, hogy ezen kedvezményekkel kapcsola-
tos Tao szerinti kötelezettségnek kisvállalati 
adóalanyként kell megfelelni. Ezért az adózó, 
ha a feltételeknek nem felel meg, a társasági 
adót az adókötelezettség keletkezését kiváltó 
eseményt követő KIVA-bevallásában vallja be, 
és fizeti meg.

b) A kisadózó vállalkozási adóévek alatt elha-
tárolt veszteség keletkezése nem értelmez-
hető. Ugyanakkor a Katv. 20. § (6a) bekez-
dés a) pontja alapján a kisvállalati adózásra 
áttérő vállalkozás elhatárolt veszteségként 
veheti figyelembe a kisvállalati adóalanyisága 
időszaka előtt, a társaságiadó-alanyiság alatt 
keletkezett negatív társaságiadó-alapjának 
azt a részét, amelyet a társaságiadó-alap vagy 
a kisvállalatiadó-alap meghatározásakor csök-
kentésként még nem vett figyelembe.

Előírás hiányában nem kell ezen elhatárolt 
veszteséget az áttéréskor csökkenteni a kis-
adózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó 
adóévekre tekintettel.  ◙


