
 
 

 
 

 

A KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) ALAPVETŐ SZABÁLYAI 
 

 

Ha vállalkozásában magas a bérköltség megérheti a KIVA adózás? 
 

Magyarországon továbbra is viszonylag magas adóteher mellett lehet 
munkavállalókat foglalkoztatni. A magas munkáltatói adóterhekre 
nyújthat megoldást a Kisvállalati adó (KIVA) választása.  
 
 
Kik választhatják a KIVA-t és milyen feltételeknek kell megfelelni a 
választáshoz? 
 
A Kivá-t annak 2013-as bevezetése óta a cégek egyre szélesebb köre 
választhatja. 2021-től már mindazon vállalkozások választhatják a 
Kiva szerinti adózást amelyek éves nettó árbevétele és 
eszközállománya nem haladja meg a 3 milliárd forintot, a 
foglalkoztatotti létszáma pedig az 50 főt a kapcsolt vállalkozásaival 
együttesen. 
 
Mennyi az adóelőny a KIVA javára a bérek tekintetében? 
 
Ha a vállalkozás a Kiva mellett dönt, akkor a munkabérek után 
fizetendő 15,5% mértékű szociális hozzájárulási adó és 1,5% mértékű 
szakképzési hozzájárulás megfizetése alól mentesül. Mindezen 
közterheket egy 2021 január 1-től 11% mértékű KIVA fizetéssel lehet 
kiváltani, vagyis a munkabéreken 6% mértékű adóelőny keletkezik. 
 



 
 

 
 

A cégeknek attól sem kell tartaniuk, hogy a Kiva rendszerében 
elveszítik a szociális hozzájárulási adó kedvezményeket mint amilyen 
pl. a munkaerőpiacra lépő személyek utáni szochó kedvezmény.  
 

Ezeket a kedvezményeket a Kivá-ban is lehet érvényesíteni! 
 
Ez már önmagában is jelentős megtakarítást jelent egy cégnek, de a 
Kiva ennél is többet nyújt a vállalkozásoknak! 
 
KIVA és TAO szerinti adózás alapvető különbségei! 
 
A Kiva megfizetése ugyanis mentesíti a vállalkozást a nyeresége 
utáni 9%-os mértékű társasági adó megfizetése alól! Ennek azonban 
már megvannak a feltételei. 
 
Mire kell figyelnie egy KIVA-s cégnek, hogy még többet tudjon 
nyerni ezzel az adózási móddal? 
 
Az egyik ilyen fontos feltétel az, hogy a cég év végén ne tartson több 
pénzt a házipénztárában mint az adott évi összes bevételének 5%-a. 
Ha ennél több pénz található a házipénztárban az év utolsó napján, 
akkor a különbözetet le kell adóznia 11% mértékű Kiva adóval. 
 
Szintén fontos feltétel az, hogy a vállalkozás a nyereségét lehetőleg 
költse el új beruházásokra. Ha ezt nem teszi meg és a nyereségét 
osztalékban veszi fel, akkor a jóváhagyott osztalék után kell a 11% 
mértékű Kivá-t megfizetni. Látható azonban, hogy ez csupán 2%-al 
több mint a társasági adó teher, ami az osztalékfizetés előtt a 



 
 

 
 

vállalkozásokat terheli, így még osztalék fizetés esetén is előnyös 
lehet a Kiva, ha jelentős a bérköltség. 
 
Sokan tévesen azt gondolják, ha osztalék ágon veszik ki a teljes 
adózott eredményt, akkor számukra nem éri meg a KIVA! 
 
Ez egy rossz beidegződés (persze ez mindig egyedileg mérlegelendő, 
mert nem minden cégre igaz), mert sok cégnek még így is megéri 
KIVA-znia. 
Nekünk vannak olyan KIVA-s ügyfeleink, akik akár évente 100 MFT 
osztalékot is kivesznek évente és mégis kb. 10 MFT adót takarítanak 
meg évente ahhoz képest, mintha TAO szerint adóznának! 
 
A KIVA leginkább a fejlődés orientált vállalkozásokat támogatja! 
 
A Kiva rendszere rendkívüli módon támogatja a vállalkozásokat az új 
beruházások megtételére. Ezért ha az Ön vállalkozása nyitott az új 
beruházások megtételére, akkor ezek tárgyévi kifizetett értékével – 
bizonyos esetekben – tovább csökkenthető a munkabérek után 
fizetendő 11% mértékű adó, sőt egy nagyobb értékű beruházás 
esetén akár tehermentesíthetőek a bérek az adott évben. 
 
Sok cég az iparűzési adón nyer leginkább, ha KIVA szerint adózik! 
 
Végül fontos megemlíteni azt is, hogy a Kiva alany vállalkozás jogosult 
egyszerűsített módon megállapítani az iparűzési adó alapját. Az 
esetükben az Iparűzési adó alapja megegyezhet az éves Kiva alap 
20%-al növelt összegével. Amennyiben a vállalkozásának alacsony az 



 
 

 
 

anyagköltség hányada és keveset költ árukra vagy alvállalkozói 
díjakra, akkor a Kiva révén újabb jelentős adómegtakarítást érhet el. 
 
Ha a vállalkozása utóbb mégis kilépne a Kiva hatálya alól és 
visszatérne a társasági adó hatálya alá, akkor mindazon Kiva 
időszakban keletkezett nyereségét melyet nem költött el beruházásra 
vagy nem hagyott jóvá osztalékként, le kell adóznia a társasági adó 
időszakában. A társasági adó megfizetésére azonban még ebben az 
esetben is 4 éve van a vállalkozásnak bizonyos feltételek teljesítése 
esetén. 
 
Könyvelőirodánk minden vállalkozás esetén megvizsgálja, hogy 
megéri-e számára a Kiva bevezetése. Tanácsadóink további fontos 
részleteket tudnak elárulni a Kiva adónemmel kapcsolatban az 
irodánkat felkereső vállalkozásoknak. Forduljon hozzánk 
bizalommal, s így akár már a jövő évtől élvezheti vállalkozása a 
Kiva alkalmazása révén elérhető jelentős adómegtakarítást. 
 
 

 


