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A kisvállalati adó
változásai 2021-

2022

Munkácsi Márta
kamarai tag könyvvizsgáló

okleveles adószakértő

KISVÁLLALATI ADÓ (ADÓELŐLEG) MÉRTÉKÉNEK 
CSÖKKENÉSE

2021. JANUÁR 1-JÉTŐL 11%
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SZOCHO KIVA

KIVA VÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI
- VÁLLALKOZÁS MÉRETE -

Létszám

Bevétel

Mérlegfőösszeg

Mérlegforduló nap

 Az adóévet megelőző adóévben a várható átlagos statisztikai 
áll. létszám nem haladhatja meg az 50 főt

 Kapcsolt vállalkozások is beleszámítanak! 

 Az adóévet megelőző adóévben a várható bevétel nem 
haladja meg az 1 milliárd 3 milliárd Ft-ot.

 Évközi belépésnél arányosítás.
 Kapcsolt vállalkozások is beleszámítanak!

 Az adóévet megelőző adóévről készítendő beszámolóban a 
várható összege nem haladhatja meg az 1 milliárd 3 milliárd Ft-
ot.

 December 31.
Hatály: 2020.12.01. 

ADÓALANYISÁG LEGGYAKORIBB MEGSZŰNÉSE
Megszűnési ok Megszűnés időpontja

Adózói döntés (dec. 1. és 20. közötti bejelentés) december 31

Adóalany átl. stat. áll. létszáma meghaladja a 
100 főt (Csak saját adat!)

létszámváltozás hónapjának utolsó napja 

3 6 milliárd Ft bevételi értékhatár negyedév 1. napján történő 
meghaladása (01.01;04.01;07.01;10.01)

túllépést megelőző nap

Adózó egyesül, szétválik (formaváltás nem!) megelőző nap

Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő időpontot megelőző nap

Mérlegforduló nap megváltoztatása választott mérlegforduló nap

December 31-én 1 millió Ft-ot meghaladó, végrehajtható nettó 
adótartozás

határozat véglegessé válásának napját magában 
foglaló negyedév utolsó napja, de a NAV 
visszavonja határozatát, ha az adótartozást a 
határozat véglegessé válásáig megfizeti 

Számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett 
alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru 
forgalmazásáért jogerősen mulasztási bírságot, jövedéki bírságot 
kapott

az adóhatósági határozat
véglegessé válásának napját
megelőző hónap utolsó napja

Hatály: Kihirdetést követő nap / 2021.01.01. 

KIVA → TAO
ÁTTÉRÉSI KÜLÖNBÖZET 2020-IG

A 2021. évet megelőző szabályozás alapján mentesült az 
adóztatás alól a kisvállalati adóból a társasági adó alá való 
visszatérést megelőző utolsó kisvállalati adó hatálya alatti 
adóévben keletkezett eredmény. Ez ugyanis csak ezt az 
adóévet követően kerül az eredménytartalékba, így – az 
elszámolások számviteli rendjének köszönhetően – az 
utolsó kisvállalati adóévről keletkező eredménytartalék 
nem minősül „kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt 
keletkezett eredménytartaléknak”, így nem is része az 
úgynevezett áttérési különbözetnek. Az anomália 
felszámolása érdekében, két bekezdés tekintetében 
változott a társasági adó alá visszatérés adókezelése.

(+/-) Kiva-alanyiság alatt keletkezett eredménytartalék (ET)

(-)   Kiva alatt bevételként elszámolt osztalék összege
(-)   Kiva alatt megszerzett, előállított immateriális jószág, 

tárgyi eszköz könyv szerinti értéke

= (+/-) ÁTTÉRÉSI KÜLÖNBÖZET

ha pozitív 
→ lekötött tartalékot képez

(feloldás: fejlesztési tartalékra vonatkozó 
szabályok, azzal hogy beruházás 

hiányában 9% tao-t kell fizeti,
és nincs késedelmi pótlék).

ha negatív 
→ a kapott érték abszolút értéke az 
elhatárolt veszteség összegét növeli
(társasági adóalap csökkentésére 

használható fel az áttérést követő 5 
adóévben).

KIVA → TAO
ÁTTÉRÉSI KÜLÖNBÖZET 2020-IG
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(+/-) Kiva-alanyiság időszakához kapcsolódó nyereség, veszteség,
amelyre a Kiva hatálya alatt adófizetési kötelezettség
nem vonatkozott (NYILVÁNTARTÁS!)

(-)   Kiva alatt keletkezett elhatárolt veszteség összege
(-)   Kiva alatt megszerzett, előállított immateriális jószág, 

tárgyi eszköz könyv szerinti értéke
= (+/-) ÁTTÉRÉSI KÜLÖNBÖZET

ha pozitív 
→ lekötött tartalékot képez (feloldás: fejlesztési 

tartalékra
vonatkozó szabályok, azzal hogy beruházás 

hiányában 9% tao-t fizet,
és nincs kés.pótlék).

→ vagy áttéréskor megfizeti a taot.

ha negatív 
→ a kapott érték abszolút értéke az 
elhatárolt veszteség összegét növeli
(társasági adóalap csökkentésére 

használható fel az áttérést követő 5 
adóévben).

KIVA → TAO
ÁTTÉRÉSI KÜLÖNBÖZET 2021

Hatály: 2021.01.01. 

KIVA 2022
• MÉRTÉKE 2022.01.01-TŐL: 10%

• KIVA TV. 21. § (2) C) ALAPJÁN A KIVA ALANY MENTESÜL A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS

BEVALLÁSA ÉS MEGFIZETÉSE ALÓL 

• A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TV. 107. § ALAPJÁN A BEVALLÁS ÉS BEFIZETÉS ALÓL MENTESÍTETT IS 

ÉLHET A SZAKKÉPZÉSI-, ÉS TANULÓSZERZŐDÉS, ILLETVE A DUÁLIS KÉPZÉSBEN RÉSZT 

VEVŐKNÉL A HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS KEDVEZMÉNYÉVEL! 

• AZ ADÓKEDVEZMÉNYT AZ (ÉVES) ADÓBEVALLÁS, (HAVI) ADÓELŐLEG BEVALLÁS KERETÉBEN 

ÉRVÉNYESÍTHETI

Kisadózók tételes adója

TÉTELES ADÓ ALÓLI MENTESSÉG

Ha ügyvédi iroda 
kisadózóként bejelentett 
tagja  az Ügyvédi tv. 
szerint szünetelteti 
tevékenységét a hónap 
egészében,  akkor 
mentesül a tételes adó 
aló, kivéve ha 
tevékenységébe tartozó 
munkát végez.

BEJELENTÉS
Egy adott magánszemély csakis egyetlen jogviszonyban 
jelenthető be kisadózóként. Az adóhatóság ennek megfelelően 
vissza fogja utasítani az adott magánszemély kisadózói 
bejelentését, ha a nyilvántartásában ezen magánszemély már 
szerepel kisadózóként. 
A 2021. január 1. előtt nyilvántartásba vett kisadózóknak meg 
kell felelniük annak a rendelkezésnek, hogy csakis egyetlen 
jogviszonyban lehetnek kisadózóként nyilvántartva. 
Ha ezt a kisadózók nem teszik meg, akkor az adóhatóság 2021. 
január 1-jével visszamenőleg határozatban törli a kisadózói 
státuszt a legkorábban kezdődött kisadózói jogviszony 
kivételével.

KÜLÖN ADÓ – KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS

Ha a bevételt juttató Art. szerinti kifizető* és a kisadózó 
vállalkozás egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban 
állnak, akkor a kifizetett összeg 40 százalékát kiegészítő 
adóként kell a kifizetőnek lerónia, a bevétel juttatását 
követő hónap 12-ig napjáig. A kifizető kapcsolt 
vállalkozás ezzel egyidejűleg havi adatszolgáltatásra is 
kötelezett. Ha a kisadózó külföldi jogi személynek vagy 
külföldi szervezetnek minősülő kapcsolt vállalkozástól 
szerez bevételt, akkor a 40 százalékos mértékű 
kiegészítő adót neki magának kell megfizetnie a bevétel 
megszerzését követő hónap 12. napjáig. 

*az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső 
jövedelmet juttat
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KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS

A Tao. tv. 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozás
az adózó és az a személy, amelyben az adózó  - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
az adózó és az a személy, amely az adózóban  - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
az adózó és más személy, ha harmadik személy  - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik 
azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi 
befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni,
az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és 
pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg
Adózó: a Tao. tv. 2. § (2)-(4), valamint (6) bekezdésében megnevezett belföldi és külföldi 
személy, a 2. § (5) bekezdésében meghatározottak kivételével. 
Ezek alapján sem belföldi, sem külföldi magánszemély nem minősül adózónak! 
Viszont a személy fogalmába a Tao. tv. már beleérti a belföldi személyen és a külföldi személyen 
kívül a magánszemélyt is!

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS

Befolyás fogalma a Polgári Törvénykönyv szerint
Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással 
rendelkező) egy jogi személyben A.) a szavazatok több mint felével vagy B.) meghatározó befolyással 
rendelkezik.
A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja 
vagy részvényese, és
1) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 

megválasztására, illetve visszahívására; vagy
2) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a 

befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül 
gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az 1)-2) szerinti jogosultságok 
közvetett befolyás útján biztosítottak.
Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező 
más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi 
személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi 
személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással 
rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását 
teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.
A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell 
számítani.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS - PÉLDÁK
Kapcsolt vállalkozásnak számít-e az egyéni vállalkozó (férj) és az A kft.? Az A kft. szerkezete: 50-
50 százalékban tulajdonos az egyéni vállalkozó felesége és a feleség édesanyja. Ügyvezető a 
feleség. 
Nem, sem ügyvezetésre tekintettel, sem tulajdonviszonyokra (a feleséget a férjjel, illetve a 
feleséget az édesanyjával kellene összeszámítani, de a férjet az anyósával nem).

Kapcsolt vállalkozás-e, ha a férj egyéni vállalkozó, és egyben ügyvezetője a felesége cégének?
Nem, mert férj nem rendelkezik többségi befolyással a felesége cégében, az egyéni vállalkozó 
pedig nem ügyvezetője saját magának, így az ügyvezetés azonossága is kizárt. Természetes 
személy esetén a többségi befolyás nem értelmezhető, így az egyéni vállalkozó és a felesége 
együttesen nem minősül harmadik személynek sem.

Kapcsolt vállalkozás-e, ha a férj A bt.-nek 40%-ban, a feleség B bt.-nek 60%-ban tulajdonosa, és 
a többi tulajdonos nem közeli hozzátartozó?
Nem, mert a két közeli hozzátartozó közül az egyikük nem rendelkezik többségi befolyással az 
egyik cégben, mivel azokat a közeli hozzátartozókat kell harmadik személynek tekinteni, akik az 
egyik és a másik cégben is többségi befolyással rendelkeznek. Ha a férj A bt.-ben 60 %-ban 
tulajdona lenne, vagy a feleség A bt.-ben még 20 % tulajdonrésszel rendelkezne, már kapcsolt 
vállalkozások lennének.

KÜLÖN ADÓ
Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon 
kisadózó vállalkozásnak 3 millió forintnál nagyobb 
mértékű bevételt juttat, akkor a 3 millió forintot 
meghaladó bevételrész után 40 százalékos mértékű adó 
megfizetésére kötelezett. Ezt a rendelkezést azonban nem 
kell alkalmazni a kapcsolt vállalkozási viszonyban állónak 
kifizetett összegre, hiszen ezen összeg már eleve 40 
százalékos mértékkel fog adózni.

Szintén nem kell alkalmazni ezen szabályt annak a kifizetőnek, aki
• az Egészségbiztosítási  Alapból származó finanszírozásból juttat bevételt az 

egészségügyi szolgáltatást végző kisadózónak,
• amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat,
• amelyet költségvetési szerv az államháztartási törvény alapján juttat.

KÜLÖN ADÓ

A kifizetőnek a 40 százalékos mértékű adót először annak a hónapnak a 12. napjáig kell 
megállapítania, megfizetnie és bevallania, melyet megelőző hónapban az általa juttatott bevétel 
meghaladja a 3 millió forintot. A bevallásban a bevételben részesülő kisadózó nevét, címét és 
adószámát is fel kell feltüntetni.

Ha a 3 millió forint feletti bevételt külföldi személy juttatja, akkor a 40 százalékos mértékű adót 
magának a kisadózónak kell a fentiek szerint megfizetnie. A külföldi személy nevéről és címéről, 
valamint a kapott bevételről az éves kata bevallásban kell a kisadózónak adatot szolgáltatnia. 
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KÜLÖN ADÓ

Több kifizetőtől származó bevétel

• Ha a kisadózó több egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő 
kifizetőtől részesül bevételben, a 3 millió forintos értékhatár számítása 
során NEM kell a bevételeket összeszámítani. (Pl. A és B cég kapcsolt 
vállalkozás, 2-2 millió forint bevételt juttat a kisadózónak)

Több kisadózó által megszerzett bevétel
• Szintén NEM kell összeszámítani a kapcsolt vállalkozásban álló 

kisadózók által ugyanazon kifizetőtől származó bevételeket. (Pl. egyéni 
vállalkozó kisadózó és a kapcsolt vállalkozásnak minősülő bt. kisadózó 
ugyanazon kifizetőnek számláz 2*3 millió forint alatti összeget)

KÜLÖN ADÓ

Kisadózó 
nyilatkozata

Teljesítés 
napja

Számla 
kiállítása

Kifizetés 
napja

Melyik napot kell a 40 % különadó szempontjából nézni?
A törvény szövege értelmében a bevétel juttatásának a napja 
a mérvadó, így a kifizetés napjára kell megállapítani, hogy 
kisadózó-e, és ha meghaladta a kifizetés a 3 millió forintot, a 
követő hó 12-ig kell bevallani és megfizetni a különadót. Pl. 
ha a kifizető egy 2020. évi kiállítású és teljesítésű számlát 
fizet ki 2021-ben, az már beleszámít a 3 milliós értékhatárba.

KÜLÖN ADÓ, SPECIÁLIS ESETEK

Ha a kata alanyisága előtt tao alany volt, a tao alanyiság alatt teljesített ügylet kata alanyiság 
időszakában kézhez kapott ellenértéke nem katás bevétel.

Ha kata alanyisága előtt szja alany volt, szja alá tartozó bevételnek kell tekinteni minden olyan 
bevételt, melyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési dátum megelőzi a kataalanyiság első napját. 
Teljesítési dátum alatt az áfa törvény szerinti teljesítés napját kell érteni.

Ha kata alanyisága alatt teljesített ügylet ellenértékét a kata alanyisága megszűnése után kapja 
meg, a kata törvény speciális szabálya értelmében az adóalanyiság utolsó napját kell tekinteni a 
bevételszerzés napjának. Viszont az adókötelezettség keletkezését a kifizetéshez köti a törvény, 
ezért a különadó fizetési kötelezettség tekintetében a bevétel juttatásának a napját kell tekinteni.

A 3 millió forintot nem kell arányosítani, nem teljes évi kata alanyiság eseténi is 3 millió forint az 
értékhatár.

KÜLÖN ADÓ, SPECIÁLIS ESETEK
Speciális kérdést vet fel az az eset, ha a kisadózónak a kifizető felé visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik. Ez a gyakorlatban például a biztosítási ügynök kisadózó és a biztosító, mint kifizető 
között fordul elő. Tételezzük fel, hogy a 3 millió forint bevételt már elérték. A biztosítási ügynök 
2021. augusztus hónapban 100 ezer forint jutalékra jogosult, de 500 ezer jutalék-visszatérítésre 
kötelezett. Az ügynök augusztus hónapban értelemszerűen nem kap jutalékot. A 400 ezer forint 
különbözetből a kisadózó szeptember elején 200 ezer forintot visszafizet, majd szeptember végén 
megkapja a szeptemberre őt megillető 100 ezer forintot.

Megoldás: augusztus hónapban ténylegesen 
nem történt kifizetés, nincs különadó. 

Szeptemberben a 100 ezer forint tényleges 
kifizetésbe beleszámítható a visszafizetett 

200 ezer forint, így ebben a hónapban sem 
keletkezik különadó fizetési kötelezettség.

KIEGYENLÍTŐ SZORZÓ 
KÜLFÖLDRŐL SZERZETT BEVÉTELEK ESETÉN A 40 SZÁZALÉKOS ADÓ NEM A KIFIZETŐT, HANEM A KISADÓZÓT 
TERHELI. MIVEL A KISADÓZÓ EZT KÖLTSÉGKÉNT NEM TUDJA ELSZÁMOLNI, EZÉRT A KÜLFÖLDI KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSOKTÓL MEGSZERZETT VALAMENNYI BEVÉTEL, ILLETVE AZ EGYÉB KÜLFÖLDI KIFIZETŐKTŐL AZ ÉV 
ELEJÉTŐL ÖSSZESÍTVE 3 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ BEVÉTEL ESETÉBEN A 40 SZÁZALÉKOS MÉRTÉKŰ 
ADÓT CSAK A BEVÉTEL 71,42 SZÁZALÉKA UTÁN KELL MEGFIZETNI A MEGSZERZÉS HÓNAPJÁT KÖVETŐ HÓNAP 12. 
NAPJÁIG. A MAGYARÁZAT: 

KIEGYENLÍTŐ SZORZÓ=100/1,4    AZAZ 71,42%

Egy egyszerű példával illusztrálva: egy külföldi 
kifizető a katás vállalkozónak 5 millió forint bevételt 
juttat. A mindenképpen megfizetendő tételes adón 
felül a kisadózó terhe a 3 millió forintot meghaladó 
bevételrész 71,42 százalékának 40 százaléka.
2 millió*28,568%=571 360 Ft, a teljes bevételre 
számított 800e Ft helyett.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

KISADÓZÓ KÖTELEZETTSÉGE

• A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR ÍRÁSBAN 
TÁJÉKOZTATJA A KIFIZETŐT KISADÓZÓ 
JOGÁLLÁSÁRÓL

• TÁJÉKOZTATJA A VELE SZERZŐDÉSES 
KAPCSOLATBA LÉVŐ KIFIZETŐT A KATV. SZERINTI 
ADÓALANYISÁGA MEGSZŰNÉSÉNEK VAGY ÚJRA-
KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁRÓL.

• 2020. DEC. 31-ÉN FENNÁLLÓ JOGVISZONY ESETÉN 
2021. JAN. 15-IG

ÜZLETI PARTNER 
KÖTELEZETTSÉGE

• ART. SZERINTI KIFIZETŐ TÁJÉKOZTATJA A 
KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁST A 40%-OS ADÓVAL 
TERHELT BEVÉTEL JUTTATÁSOKRÓL

• ADÓÉVET KÖVETŐ ÉV JAN. 31-IG
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2022. 02. 07.

BŐVÜLŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI 
KÖTELEZETTSÉG

KISADÓZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA 

• AZOKRÓL AZ ÜZLETI PARTNEREKRŐL, 
AKIK FELÉ A NAPTÁRI ÉVBEN TÖBB, MINT 
1 MILLIÓ FT-RÓL SZÁMLÁT VAGY 
KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSRA ALKALMAS 
BIZONYLATOT ÁLLÍTOTT KI, 

• KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSÁTÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELRŐL,

• ’KATA NYOMTATVÁNYON 
• ADÓÉVET KÖVETŐ ÉV FEBRUÁR 25-IG

ÜZLETI PARTNER ADATSZOLGÁLTATÁSA 

• KISADÓZÓ RÉSZÉRE NETTÓ 1 MILLIÓ FT-
OT MEGHALADÓ KIFIZETÉSRŐL

• ’K102-ES NYOMTATVÁNYON 

• ADÓÉVET KÖVETŐ ÉV MÁRCIUS 31-IG

KISADÓZÓ BEVALLÁSA

• A BEVALLÁSBAN ADATOT SZOLGÁLTAT A 
KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSÁTÓL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELRŐL

• A 40 SZÁZALÉKOS KÜLÖNADÓVAL TERHELT 
BEVÉTEL ÖSSZEGÉT A 12 MILLIÓ FORINTOS 
ÉRTÉKHATÁR SZÁMÍTÁSKOR FIGYELMEN 
KÍVÜL HAGYJA.

• RÉGI SZABÁLY: A KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSOKTÓL KAPOTT BEVÉTELT AZ 
1 MILLIÓ FORINTOS ADATSZOLGÁLTATÁS 
(MUNKAVISZONY VÉLELME) SORÁN 
ÖSSZESZÁMÍTJA

KISADÓZÓK TÉTELES ADÓJA – SZÜNETELÉS

2020. JÚLIUS  1. NAPJÁTÓL AZ EGYÉNI 
VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSE 
MIATT NEM KELL KÜLÖN BEJELENTÉST TENNI A 
TÉTELES ADÓ MEGFIZETÉSE ALÓLI MENTESSÉG 
ÉRDEKÉBEN. AZ ADÓHATÓSÁG TEHÁT 
SZÜNETELÉS ALATT A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
ADATOK ALAPJÁN NEM ÍRJA ELŐ A TÉTELES 
ADÓT AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁN. ENNEK OKA 
AZ, HOGY 2020. JÚLIUS 1-JÉTŐL AZ EGYÉNI 
VÁLLALKOZÁS SZÜNETELTETÉST A NAV-HOZ 
KELL BEJELENTENI, ÍGY EZEN ADAT AZ 
ADÓHATÓSÁG RENDELKEZÉSÉRE ÁLL.

Köszönöm szépen a figyelmet!
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