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A Kisvállalati adó (vagyis Kiva) 2013. óta választható vállalkozások számára. 
Ezt az adót az a vállalkozás választhatja, amelynek éves összes bevétele nem haladja meg az 
1 milliárd forintot, eszközállománya szintén nem haladja meg az 1 milliárd forintot és a 
foglalkoztatottak létszáma nem több, mint 50 fő. 
Az adózási mód választása azt eredményezi, hogy a vállalkozás nem fizet sem 9%-os társasági 
adót a nyeresége után, sem 19,5%-os szociális hozzájárulási adót és 1,5%-os szakképzési 
hozzájárulást a munkabérek után. 
A Kivát azonban meg kell fizetni a bruttó munkabérek után 13%-os mértékben, ami 8%-al 
alacsonyabb adóteher, mintha a fentebb említett szociális hozzájárulási adót és szakképzési 
hozzájárulást (19,5%+1,5%) kellene megfizetni. A Kivát 2019-től a béren kívüli juttatások 
(Szép kártya, reprezentáció, stb.) után is meg kell fizetni (itt is 8%-os adóelőny érhető el). 
A vállalkozás nyeresége után nem kell Kivát fizetni, de ez nem jelenti azt, hogy csak a bérek 
után kellene ezen adót megfizetni. 
A Kiva fizetés akkor is felmerül 13%-os mértékben, ha a cég házipénztára növekszik az év 
során. De még ebben az esetben sem feltétlenül kell adót fizetni. 
Ugyanis ha év végén a cég házipénztár állománya nem haladja meg a tárgyévi bevételeinek 
az 5%-át, akkor nincs e tekintetben adófizetés. Tehát ha például egy 100 millió forintos 
bevételű cég maximum 5 millió forintot hagy a házipénztárában, akkor nem keletkezik 
adófizetési kötelezettsége a házipénztár változás miatt, állománynövekedés esetén sem. 
A Kivának azonban van hátránya is.  Így például ha a vállalkozás osztalékot hagy jóvá a kivás 
időszakban keletkezett nyereségéből, akkor az erre jutó 13%-os adót meg kell fizetni. 
Kiva alapot képez továbbá a nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítások összege 
például szabálytalan selejtezések, bírságok, ingyenesen adott eszközök, szolgáltatások 
bekerülési értéke. Ezen eseményeket lehetőleg kerülnie kell a vállalkozásnak.  
Ez azt jelenti tehát, hogy a Kiva elsősorban azoknak a cégeknek lehet kedvező, akik nem 
osztalékfizetés formájában, hanem munkabér formájában juttatnak jövedelmet. 
Emellett a Kiva azoknak a cégeknek is nagyon kedvező lehet, akik beruházást terveznek. Az új 
beruházás teljes összegével azonban csak akkor lehet csökkenteni a teljes Kiva alapot, ha az 
a házipénztár csökkenésével is együtt jár. 
De ezen kívül még nagyon sok esetben megérheti a KIVA adózási forma. 
Azonban problémát okozhat, ha a vállalkozás visszatér a Társasági adózás alá KIVA alól. Ez 
esetben ugyanis a Kivás nyereséget, amit nem vettek ki osztalékként és kivás időszakban 
vásárolt tárgyi eszköz érték sem fedezi, fejlesztési tartaléknak kell tekinteni. Ez azt jelenti, 
hogy ezt az összeget el kell költeni 4 év alatt tárgyi eszközökre, s az ebből vásárolt tárgyi 
eszközök után a társasági adó alapjánál nem lehet értékcsökkenést érvényesíteni. Vagyis 
gyakorlatilag fokozatosan társasági adót kell az államnak fizetni ezen eszközök után. 



 
 

 
 

Látható, hogy egyáltalán nem egyszerű az adónem értelmezése. Fenti írásunk a teljesség 
igénye nélkül, tájékoztató jelleggel készült.  
Célja, hogy megkönnyítsük a dolgát azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már tájékozódtak 
valamilyen formában ezen adózási forma előnyeiről, de még döntést nem sikerült hozniuk, 
nem kaptak kellő tájékoztatást, nem kaptak választ kérdéseikre. 
Ha további kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba és kérjen adózási stratégiai tanácsadásra 
időpontot. Irodánk 2019-től KIVÁ-ra specializálódott szolgáltatást is nyújt, így egészen 
biztosan segíteni tudunk a jó döntés meghozatalában. 
 


