
40 
 

 
41 

H
atm

illió   forintig egyszerű 
az élet

Az itthon m
űködő vállalkozásoknak két alapvető panaszuk 

van. M
agasak az adók. És rettenetesen sok az adm

inisztráció, 
am

i időt és pénzt visz el. D
e m

i lenne, ha volna rá lehetőség, 
hogy kezdő vállalkozóként egyikkel se kelljen törődni? Az a 
helyzet, hogy ez a lehetőség évek óta adott. H

a csak kicsit is 
tájékozódunk, rájöhetünk, hogy vállalkozást indítani sosem

 
volt ilyen egyszerű. És m

űködtetni sem
. 

M
ár m

ost jelezzük, hogy a szám
os m

űködési és adózási for-
m

a közül m
i a legegyszerűbbet szeretnénk m

ost bem
utatni, 

ez pedig a KATA, m
ás néven a kisadózó vállalkozások tételes 

adója. Persze ez az adózási form
a évek óta létezik. Azonban 

csak az elm
últ időszakban társult hozzá néhány olyan adm

i-
nisztrációs elem

, am
ely m

ára tényleg pofonegyszerűvé tette 
a vállalkozás elindítását és m

űködtetését.  
Az elm

últ években szám
os felm

érés készült arról, hogy a fel-
sőoktatásban tanulók közül hányan vágnának bele a cégala-
pításba, vállalkozásba. És e felm

érések m
indegyike azt m

u-
tatta m

eg, hogy a 25 évnél fiatalabbak 57-72 százaléka nem
 

m
er vállalkozni. 

TŐKÉSOSZTÁLY
Bárm

ire is vállalkoznánk, tudás, kitartás és jól átgondolt 
elképzelések nélkül valószínűleg nem

 lehetünk sikeresek. 
Azonban az ilyen tém

ájú honlapokon és a közösségi m
édi-

ában terjedő sikersztorik erősen torzítanak azzal kapcsolat-
ban, hogy m

ilyen a sikeres vállalkozás. O
lyan ötlettel vagy 

dologgal előállni, am
ely azonnal több százm

illió vagy m
il-

liárd forintos külső tőketám
ogatást kap, tényleg nem

 m
in-

dennap lehet. A világban m
űködő fiatal vállalkozóknak 

valójában ki sem
 lehet m

utatni százalékosan azt a rétegét, 
am

ely ilyen hirtelen jött sikerre tarthat szám
ot. És nem

 azért 
m

ert nem
 jók abban, am

it csinálnak. M
ég kevesebben van-

nak azok, akik m
ár az első, 17-20 éves kor között született 

ötletből m
eggazdagszanak. A valódi és tartós sikerek záloga 

ugyanis – bárm
ilyen unalm

as is ez – a kitartó m
unka. 

Vállalkozóként bonyolult 
az adm

inisztráció? 
Sok az adó? 

Egyrészt ez így igaz. 
M

ásrészt van rá 
m

egoldás, hogy 
tulajdonképpen m

indezt 
m

egússzuk. 
És m

ár a vállalkozás 
elindítása sem

 tart 
tovább fél óránál. 

H
o
g
y
a
n
 le

h
e
t p

e
rc

e
k
 a

la
tt v

á
lla

lk
o
z
n
i 

és kevés adót fizetni? 

p é n z b e s z é d
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Kotsis M
árk

Am
i sokkal nehezebb egy induló vállalkozónál, az annak a 

kezdőtőkének az összegyűjtése, am
ely a tevékenység első há-

rom
 évének m

űködtetéséhez kell akkor is, ha ebben a kezdeti 
időszakban nincs annyi jövedelem

, am
ely biztos m

egélhetést 
adna. Éppen ezért érdem

es nagy ötletek és a sem
m

iből érkező 
angyalbefektetők helyett úgy m

egválasztani a vállalkozói tevé-
kenységet, hogy azt tudásunkkal és egyéni m

unkánkkal is el 
tudjuk kezdni. H

a kezünkben a tudás, am
elynek segítségével 

kis eszköz, anyag és m
ás beszerzési igény m

ellett olyan szol-
gáltatásra vagyunk képesek, am

elyért valaki fizet, félig nyert 
ügyünk van. Program

ozás, tartalom
m

enedzsm
ent, nyelvtaní-

tás, ezek a legegyszerűbb példák. 
D

e m
ég így is van esélyünk arra, hogy külső segítséget kapjunk. 

Az állam
 ugyanis érzékeli a problém

át, am
elyet a pályakezdők 

m
unkanélküliségeként szokás összegezni. A 25 év alattiak fog-

lalkoztatása egész Európában problém
át jelent, többek között 

ezért is igyekszik a m
agyar állam

 pályázati úton tám
ogatni a fi-

atalok vállalkozás-indítását. Az egyik ilyen lehetőség az Ifjúsági 
Garancia Program

 nevű pályázati rendszer, am
elyben 15 és 30 

év közötti fiatalokat tám
ogatnak. Egy viszonylag egyszerű üz-

leti tervvel pedig jó eséllyel nyerhető m
inden évben, ha éppen 

ekkor akarjuk elindítani a m
ikrovállalkozásunkat. M

eglepő, de 
akár 3 m

illió forint vissza nem
 térítendő tám

ogatás is elnyerhe-
tő az induló költségekre.

ADM
INISZTRATÍV TEHERM

ENTESSÉG
Eddig tart a vállalkozásindítás bonyolult része. H

a úgy érezzük, 
hogy van elég indulótőkénk, induló tudásunk, m

egfelelő, fize-
tőképes keresletünk, vagy sikerül néhány olyan ügyfelet, céget, 
pályázatot találnunk, am

elyek m
entén m

ár érdem
es önálló 

pénzkeresetben gondolkodni, az egyéni vállalkozás elindítása 
m

ostanra percekben m
érhető hosszúságú feladat. 

N
agyjából fél  éve m

űködik  – m
eglepően hatékonyan – az 

úgynevezett webes ügysegéd, am
elyet a nyilvantarto.hu cím

en 
érhetünk el. H

a eldöntöttük, m
it akarunk, itt érdem

es kezde-
ni. Pontosabban szükségünk lesz egy ügyfélkapu regisztráció-
ra, igaz, arra sok m

inden m
ás m

iatt is szükség van m
anapság, 

ezért feltételezzük, hogy m
ár m

egvan.
Az ügyfélkapuval tehát bejelentkezhetünk a webes ügysegéd al-
kalm

azásba, és tulajdonképpen néhány alapadat m
egadásával 

bejelenthetjük a vállalkozási tevékenységünket.  A nyom
tat-

vány kitöltésében csak néhány kritikus, és gondolkodást igény-
lő kérdés van. Ezek egyike a tevékenységi kör, am

elyet az álta-
lunk elképzelt vállalkozási tevékenység függvényében érdem

es 
alaposan körbejárni: vagyis érdem

es több rokon, egym
ással 

szom
szédos tevékenységet m

egjelölni a főtevékenységen kívül. 
Igaz, ha később m

ódosítani akarunk, az ügysegéddel ezt is bár-
m

ikor m
egtehetjük. 

Az igazán fontos kérdések egyike az adózás form
ája. Itt pedig a 

következők m
iatt érdem

es a KATA m
ellett döntenünk: 6 m

illió 
forint éves bevételig választhatjuk a valaha volt legegyszerűbb 
adózási form

át. Ez havonta 500 ezer forint bevételt jelent. 
H

a ennél nagyobb összegben gondolkozik valaki, vélhetően 

m
ár egészen konkrét elképzelései vannak, am

elyet gaz-
dasági társaságban lehet érdem

es elkezdeni. A
 KATA 

legnagyszerűbb tulajdonsága, hogy am
íg a bevételi határ 

alatt m
aradunk, havonta 50 ezer forint tételes adó m

eg-
fizetésével nagyjából m

inden adóügyünket letudtuk. A 
kisadózók tételes adójával ugyanis letudtuk a szem

élyi 
jövedelem

adó, a kapcsolódó járulékok, és a vállalkozá-
sokat am

úgy sújtó egyéb adóterhek m
egfizetését. Vagyis 

m
inden, am

i 50 és 500 ezer forint havi bevétel között be-
folyik, az m

ár a m
iénk. 

További tudnivaló, hogy ha állást szerzünk, am
ely 

legalább heti 36 órás m
unkaviszonnyal jár, akkor a 

KATÁ-s 
vállalkozást 

m
elléktevékenységként 

is 
vé-

gezhetjük, így a havi befizetendő adó csupán 25 ezer 
forint. Igaz, ez nem

 tartalm
az járulékokat, vagyis az 

azokkal m
egterem

tett jogviszonyok a főállású m
unka-

viszonyhoz kapcsolódnak m
ajd.

H
a az ügysegéden keresztül beküldjük a form

anyom
tat-

ványt, szinte azonnal adószám
ot és a vállalkozás bejegy-

zését igazoló dokum
entum

ot kapunk. És m
ár m

űköd-
hetünk is. A

zaz m
égsem

. Van ugyanis néhány apróság, 
am

elyeket m
uszáj elintéznünk. D

e ezek sem
 bonyolultak. 

ADÓ, REGISZTRÁCIÓ, TB
H

a m
egvan az adószám

unk, az sajnos m
ég nem

 jelenti azt, 
hogy m

inden rendben. Létezik két form
anyom

tatvány, 
am

elyeket szintén az ügyfélkapu segítségével, az adóhi-
vatal Abev nyom

tatványkitöltő program
m

al kell kitöltet-
ni és beküldeni. Ezek a T1041 és a T101E nevű űrlapok. 
Ezeken kell bejelentenünk egyrészt azt, hogy a KATÁ-s 
egyéni vállalkozás lesz a jövedelem

forrásunk, illetve azt, 
hogy az egyszerűsített tételes adóval kívánjuk teljesíteni 
a társadalom

biztosítási kötelezettségeinket, vagyis egész-
ségügyi és nyugdíjjárulékot is ezáltal fizetünk.
Ezek után m

ég két lépés van hátra. Egyrészt be kell jelent-
keznünk a M

agyar Kereskedelm
i- és Iparkam

arához. Ez 
kötelező, és ugyan tagokká nem

 válunk, de törvény írja 
elő az éves 5 ezer forintos regisztrációs díj befizetését. A 
m

ásik, talán fájó, de kötelező adóteher az iparűzési adó, 
am

elyet nem
 az állam

nak, hanem
 a tevékenység helyét 

jelentő település önkorm
ányzatának fizetünk. Ezért az-

tán a helyi önkorm
ányzathoz is be kell jelentkeznünk, és 

regisztrálnunk m
agunkat egy egyszerű nyom

tatvánnyal. 
N

em
 kell félni, nem

 fognak bennünket elfelejteni, vagyis 
év vége környékén foglalkoznunk kell m

ajd az iparűzé-
si adó befizetésével. H

a alaposan elolvassuk a nyom
tat-

ványt, akkor tudni fogjuk, m
elyik adózási – átalány, vagy 

tételes – verzióban kell az önkorm
ányzatnak adózni. 

H
a hatékonyak vagyunk, az ügyfélsegéd felkeresése óta 

legfeljebb fél óra telt el. És valójában készen is vagyunk. 
M

áris m
űködhetünk, dolgozhatunk, szám

lát adhatunk és 
pénzt kereshetünk egyéni vállalkozóként. Vagyis…

SZÁM
LAGYÁRTÁS FELSŐFOKON

H
a vállalkozunk, szám

lázunk kell. Ehhez vásárolhatunk szám
-

latöm
böt. M

a m
ár azonban leegyszerűsítik a dolgunkat az 

elektronikus szám
lázási szolgáltatások. Ezek jellem

zően webes 
alkalm

azások, am
elyek egyszeri – vállalkozói adószám

m
al tör-

ténő – regisztráció m
ellett ingyen vagy nagyon olcsón teszik le-

hetővé a szám
lázást. Bizonyos értékhatár, és szám

lam
ennyiség 

esetén valóban ingyen használhatjuk őket. És csak ízlés kérdé-
se, m

elyiket választjuk. Két dologra kell odafigyelni. Egyrészt 
a szolgáltatásnak rendelkeznie kell adóhatósági tanúsítvánnyal, 
hogy a kibocsátott szám

lát a NAV is elism
eri. M

ásrészt csak 
olyan szám

lázó szolgáltatást szabad választani – gyors keresés 
után nem

 is találtunk ettől eltérőt –, am
ely képes a NAV elvárá-

sainak m
egfelelően kiexportálni a szám

lázási adatokat. 
A szám

lákat innentől elektronikusan is küldhetjük, de fontos, 
hogy m

inden szám
lát nyom

tassunk ki, és tegyük el, m
ert évek 

m
úlva is ellenőrizhetik őket. A vállalkozások állandó prob-

lém
ája em

ellett a könyvelés, am
elyről eddig azért nem

 be-
széltünk, m

ert KATÁ-s egyéni vállalkozóként nincs szükség 
könyvelőre. Tényleg. Egyetlen – több helyről is letölthető 
m

inták alapján elkészített – bevételi nyilvántartást kell ve-
zetnünk. Ebben a szám

la szám
a, dátum

a és a rajta szereplő 
összeg szerepel. Ezen kívül az év végi KATÁ-s adóbevallás 
van hátra. Erről viszont érdem

es külön tájékozódni, m
ég ha 

nem
 is túl bonyolult. 

Egyetlen dologról nem
 beszéltünk m

ég, és ez az áfa fizetése. 
M

erthogy M
agyarországon m

inden term
ékre és szolgálta-

tásra általános forgalm
i adót kell fizetni, m

elynek m
értéke 

27 százalék. Illetve egyes esetekben 18 vagy 5 százalék, de a 
lényeg, hogy áfát fizetni kell. A kiállított szám

lákon ennek 
m

értékét és összegét fel kell tüntetni, aztán az átlagos vállal-
kozásnak az áfabevételét be is kell vallania, sőt havonta vagy 
negyedévente be is kell fizetnie az állam

kasszába a hozzá be-
folyt forgalm

i adót. Kivéve: ha úgy döntünk, hogy nem
 aka-

runk áfázni. Szerencsés m
ódon, éppen úgy 6 m

illió forint az 
áfam

entesség – becsületes nevén alanyi adóm
entesség – éves 

értékhatára, m
int a KATÁ-nál. Vagyis ha kisadózók vagyunk, 

érdem
es a webes ügysegéd használatakor bejelölni ezt az 

opciót. Egyetlen esetben m
égsem

 tanácsos. H
a sok költsé-

günk van, am
ely sok áfafizetéssel jár: ha m

i vásárolunk esz-
közt, gépet, alapanyagot, akkor ki kell fizetnünk az áfát, am

ely 
áfakörös vállalkozóként visszaigényelhető. Ilyen esetben nem

 
sok értelm

e van alanyi adóm
entességet választani. 

H
a m

indez m
egvan, az ügyfélkapun keresztül m

egjöttek a 
visszaigazolások, valóban vállalkozóvá váltunk. Am

ire ügyel-
nünk kell, hogy m

inden hónap 12-ig fizessük be a KATÁ-t, 
őrizzük m

eg a szám
lákat, év végén ne felejtsünk el adóbeval-

lást készíteni, és ne lépjük át az éves 6 m
illió forintos bevételi 

határt. H
a m

égis úgy tűnik, hogy ennél jóval több lesz a bevé-
telünk, bárm

ikor áttérhetünk hagyom
ányos adózásra. H

ogy 
az m

ennyivel több teher? Sokkal.


