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Az egyszerűsített vállalkozói adó
Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az
alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges
módosításokat is beleértve). A jogszabály egyes bonyolultabb fogalmi meghatározásait a
közérthetőség érdekében köznyelvben használt változatukra lett lefordítva. A 2004. évtől
megszűnt korlátozások (pl. PSZÁF engedélyes tevékenység tiltása) a szövegből törlésre
került. A bevezetés óta történt változások kék színnel kerültek megjelölésre.

Az egyszerűsített vállalkozói adó lényege, hogy kiváltja
• a társasági adót
• a tagnak osztalékkal összefüggésben juttatott összeg utáni személyi jövedelemadót
(korábban a személyi jövedelemadózásban alkalmazott cégautóadót )
• a vállalkozásból kivont jövedelem utáni adót (ha a tag kilép)
• az általános forgalmi adót.

I.

Kik lehetnek eva alanyok

Az eva-t választható szervezeti, vállalkozási formák
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az egyéni vállalkozó
a közkereseti társaság (Kkt.),
a betéti társaság (Bt.),
a korlátolt felelősségű társaság (Kft.),
a szövetkezet,
az erdőbirtokossági társulat,
a végrehajtói iroda,
az ügyvédi iroda,
a szabadalmi ügyvivői iroda.

Az egyéni vállalkozók körébe tartozik a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az
egyéni szabadalmi ügyvivő, az ügyvéd, a magán-állatorvos, sőt a magán-gyógyszerész is.
Az eva választására alkalmas - nem egyéni vállalkozó - szervezetek, vállalkozások a
továbbiakban, többnyire mint „cégek” kerülnek említésre.
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Az eva választásának személyi feltételei
A fenti vállalkozási forma megléte esetén az eva első adóévét megelőző naptári évet és az azt
megelőző adóévet kell vizsgálni (továbbiakban: eva előtti időszak). Ebből következően a
„megelőző” adóév, akár naptári törtidőszak is lehet. Így a cégbírósághoz már bejelentkezett,
de csupán a bejelentkezés évében bejegyzett társaságok még beleférnek az evat választhatók
körébe. Kizárt viszont az eva alá történő bejelentkezés, ha a vállalkozás az eva előtti
időszakban
• nem rendelkezett egyéni vállalkozóként bevétellel, vagy cégként árbevétellel (kivéve, ha
2011.01.01-et követően egyéni vállalkozóként szüneteltetett, vagy GYED és GYES ellátást
kapott).
• egyéni vállalkozóként nem folyamatosan működött (megszűnt, majd újra kiváltotta az
egyéni vállalkozást)
• cégként átalakulást hajtott végre (de pl. a megelőző év során bejegyzett kiválás nem
akadálya az eva választásának, hiszen itt lesz egy önálló, átalakulást követő üzleti év),
• a cégbe belépett új tagok (tag) összesítve nem szereztek (szerzett) 50 %-ot meghaladó
szavazati jogot biztosító részesedést (Betéti Társaság /közkereseti társaság/ tagjainak
kilépésével megnövekedett részesedés szintén nem jelent akadályt, hiszen az esetükben
nem beszélhetünk új tagról és szerzésről),
• ismételten megbírságolták nyugta- vagy számlaadás elmulasztásáért,
• mezőgazdasági termelőként kompenzációs felárt tartalmazó felvásárlási jegyet bocsájtott
ki,
• használt-termékek adásvétele során árrés-adózást alkalmazott,
• utazási irodaként működött,
• nem rendelkezett (nem rendelkezik) bankszámlával (az egyéni vállalkozó eva alany
esetében a szüneteltetést a banknak is be kell jelenteni),
• végelszámolás, vagy felszámolás alatt állt,
• bejelentkezéskor tett nyilatkozata szerint nettó adótartozása volt (és arról nem kötött
megállapodást),
• cég esetében csak magánszemély tagokkal rendelkezik,
• cég esetében nincs részesedése más cégben (kivéve szövetkezeti hitelintézet által
kibocsátott részjegyet, és a tőzsdei értékpapírokat).

Az eva fenntarthatóságának tevékenységi és működési feltételei
Az eva alanyiság megszűnik, attól a naptól, amikor
• átalakulásról, egyesülésről, kiválásról döntöttek,
• a saját tőke terhére való tőkeemelést bejegyezték
• jövedéki tevékenységet folytatnak,
• bankszámlája megszűnik,
• fogyasztási adót fizetnek, vagy fogyasztói árkiegészítést vesznek igénybe,
• az egyéni vállalkozó elhalálozásakor, (ha a vállalkozást folytató özvegy, örökös, vagy
törvényes képviselő a feltételeknek nem felel meg),
• vámügynökként közvetett képviseletet látnak el.
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Az eva választásának tárgyi feltételei
A bevételi küszöb 25 mFt (2003 során 15 mFt volt). Fontos azonban, hogy itt is az eva előtti
időszakot kell vizsgálni! Ezért 25 mFt alatt kellett maradnia nemcsak a bejelentkezési év
általános forgalmi adóval növelt bevételének, de a megelőző évinek is, ráadásul, ha a
megelőző év törtidőszak volt, annak bevételét arányosítva kell figyelembe venni, de egyik
sem lehet 0 Ft. A bevételi limitet átlépők újra megfelelhetnek a magasabb összegnek és
visszajelentkezhetnek az eva alá.

Közösségi adószám
A közösségi adószám birtoklása vagy megigénylése (APEH általi megállapítása) nem
akadálya az eva alanyiságnak, vagy a választásának. Ezért a bejelentkezéskor nem kell
lemondani (ha van) közösségi adószámot.

evas bevételi korlát ésszerű túllépése elhatárolással
A kettős könyvvitelű eva alá tartozó cégek esetében a számviteli törvénynek megfelelő
beszámolót kell készíteni, amelyben szerepelhet időbeli elhatárolás. Az ilyen tételek
lényegében az tárgyévre járó bevételeket jelentik, amelyekre vonatkozhat az eva tv. szerinti
„ésszerűen nem várható bevétel” esete. Vagyis, ha ilyen bevétellel haladja meg a 25 milliót, a
kettős könyvvitelű cégnek előbb ki kell kilépnie az evas körből, de ha nem haladta meg a 25
milliós bevételt, akkor újra bejelentkezhet eva alanyiságra.

Megújítás, bejelentkezés
Az eva alanyisággal rendelkezők automatikusan megtarthatják eva alanyiságukat, ha a
feltételeknek megfelelnek. A bejelentkezésre (kijelentkezésre) december 1. és december 20.-i
között nyílik lehetőség, ugyaneddig az időpontig lehet visszavonni a már beadott
bejelentkezést. A bejelentkezés, vagy kijelentkezés kapcsán egyébiránt a december 20.-i
határidő elmulasztása jogvesztő hatályú, ahol még igazolási kérelemnek sincs helye.

II.

Az eva alatti nyilvántartások

Az eva alatti nyilvántartási módozatok
• Pénzforgalmi nyilvántartást vezethet az egyéni vállalkozó és a Bt, valamint a Kkt.
• A többi cég - az EU elvárások alapján - kettős könyvvitelt vezet. (A Bt., és a Kkt.,
egyszeres könyvvitelét kettős könyvvitelre kell váltani 2003. december 31.-vel)
eva alanyként egy-egy lezárt adóév beleszámít az elhatárolt veszteség érvényesítésének
időtartamába. Az egyéni vállalkozó az eva előtti időszakából fennmaradt elhatárolt
veszteségből évente 20-20 %-ot, valamint az összes költségnek minősülő kiadását - ideértve a
tárgyi eszközöknek és nem anyagi javaknak az időarányos értékcsökkenését is - elszámoltnak
kell tekinteni.
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Számlagyűjtögetés
Mivel az eva időszaka alatt 2009.02.01-ig nem írta elő „számlagyűjtési” kötelezettséget, a
költségek feltüntetése meglehetősen esetleges. Az adóalany időszaka alatt megszerzett tárgyi
eszköz esetében később csak annyiban lesz jogosult értékcsökkenést érvényesíteni,
amennyiben rendelkezik a meghatározáshoz szükséges bizonylattal. Tehát törvény feltételezi
a „számlagyűjtést” a evas adóévek alatt is. Ha még sincs a beszerzésről bizonylat, akkor a
piaci érték lesz a kiindulási pont. Nyilvánvalóan az eva alany nem fogja elszámolni a
természetbeni juttatásokat (főleg a reprezentációt). Sőt! Komoly kérdésként merül fel a
készpénzben a dolgozóknak kifizetett átvállalt kötelezettség, vagy pl. az adóköteles biztosítási
díj adóztathatósága. Bár a bevételi határ nem túl sok alkalmazott foglalkoztatását vetíti előre,
ettől még valószínűleg nehezen lehet majd kimutatni a számukra történő egyéb kifizetéseket,
költségtérítéseket.

Munkaügyi (bér, adó és társadalombiztosítási) nyilvántartások
A munkaügyi, bérszámfejtési és nyugdíj információk nyilvántartásában és megőrzésében az
eva alany a többi adózóval azonos módon köteles a szabályokat betartani.

A Pénzforgalmi Nyilvántartás
Az eva alany egyéni vállalkozó, illetve választása szerint a Bt. és a Kkt. pénzforgalmi
nyilvántartást vezet, amely időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon, az alábbi
tartalommal rögzít minden olyan adatot, amely az eva alapjának megállapításához és
ellenőrzéséhez szükséges. A nyilvántartásban adatot rögzíteni, módosítani és törölni (az
eredeti adatot láthatóan hagyva) csak bizonylat alapján lehet. A pénzforgalmi nyilvántartás
tartalma:
Sorszám
A tétel sorszáma,
szigorúan az események
sorrendjében

Dátum
a bevétel megszerzésének
időpontja

Biz.szám
a bizonylat sorszáma
vagy más azonosítója

Megnevezés
a gazdasági esemény
rövid leírása (így
különösen ellenérték,
kamat, kötbér, kártérítés)

Összeg
a bevétel ÁFÁt is
tartalmazó bruttó összege

III. Az eva adózási szabályai
Az eva szerinti bevétel fogalma
Az eva a belépési feltételhez, és az eva számításához majdnem azonos bevételi fogalmat
használ. Az eltérés nyilvánvalóan az, hogy az áttéréskori bevétel korábbi nyilvántartási
módszerekhez kötődik, illetve az eva alá tartozóknál a bevételhez fogalmilag hozzá kell már
illeszteni a felszámított ÁFÁt is.
• Az egyéni vállalkozó esetében: az áttérési számítás során a bevétel az SZJA tv. szerinti korrekciós tételek nélküli - vállalkozói bevétel összege. eva alanyként az egyéni vállalkozó
viszont már azonos módon adózik a pénzforgalmi nyilvántartás vezetésére jogosultá váló
Bt.-vel és Kkt.-vel. Ebbe a pénzforgalmi szemléletű bevételbe tartozik a jogcímtől
függetlenül, bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, beleértve az áthárított
általános forgalmi adót is. Vagyoni érték különösen a pénz, a dolog, az értékpapír, az
igénybe vett szolgáltatás és a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog, továbbá az
adóalany javára elengedett, elévült kötelezettség vagy átvállalt tartozás.
• Az eva választásra jogosult kettős könyvvitelt vezető cégeknél, a bevétel a számvitelről
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szóló törvény előírásainak megfelelően az eredménykimutatásban kimutatott árbevétel,
bevétel. A számvitelről szóló törvény (Szvt.) előírásainak megfelelően az
eredménykimutatásban kimutatott bevétel fogalmába beletartozik bármily bevétel, vagyis
pl. az ingatlanértékesítésből származó bevétel, vagy az árfolyamnyereség is.
• Az egyszeres könyvvitel vezetésére jogosult cégek tekintetében áttéréskor az
eredménylevezetésben kimutatott „adóköteles bevétel” lesz az eva alapja.

Az eva adóalapja
Az evat választó vállalkozás az egyszerűsített adózással kiváltja az általános forgalmi adót, a
gazdasági társaságnál a társasági adót és az osztalék után fizetendő személyi jövedelemadót,
egyéni vállalkozónál pedig a vállalkozói személyi jövedelemadót és a vállalkozói osztalékalap
után fizetendő személyi jövedelemadót. Az eva rendszerében az előbbiekben részletezett
bevétel összegéből kiindulva, a törvényben tételesen felsorolt növelő és csökkentő tételekkel
korrigálva kell az adó alapját megállapítani. Nyilvánvaló korrekciós tétel még a számla
helyesbítése, amelyet a helyesbítés időpontjában kell figyelembe venni.
További növelő tételek:
• az a bevétel (ismételten), amely kapcsolt vállalkozásban állótól származik
• az adóévben külföldről vagy külfölditől igénybe vett szolgáltatás teljes összege
• cégek esetében az adóévben megszerzett összes kapott előleg Csökkentő tételek:
• cégek esetében, korábbi eva alap növelő tételként elszámolt kapott előlegből az adóévben
teljesítésre elszámolt bevétel, vagy az előleg visszafizetett része.
Áttérési korrekció:
• Az eva választáskor, az addig kettős könyvvezetést végző és eva alanyként azt elhagyó
Kkt. és Bt. összes bevételét csökkenti - az eva első adóévében - az aktív időbeli
elhatárolások között szereplő bevétel, amely az előző üzleti év(ek)re vonatkozik. Növeli
viszont az adóalapot passzív időbeli elhatárolások között szereplő bevétel.

A bevétel megszerzésének időpontja
Az egyéni vállalkozó, a nem kettős könyvvitelt vezető cégek bevételének megszerzése
pénzforgalmi személetű, amikor az adóalany a bevétel tárgyát képező vagyoni értékkel
rendelkezni jogosult. Abban az esetben, ha nem történik meg a pénzügyi rendezés fizetési
határidőn belül, a számla kibocsátásának napját követő 30. nap a bevétel megszerzésének
időpontja.

Az eva mértéke
Az eva mértéke a pozitív adóalap 30 %-a. (2003.01.01-2006.08.31 között 15%, 2006.09.012009.12.31 között 25%. A csökkentő tételek miatt egy extrém esetben negatív adóalap is
előfordulhat. Szabályozás hiányában azonban a negatív eva alap nem határolható el, azt
a következő adóalap megállapításnál így nem lehet figyelembe venni.
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Az eva adóelőlegének megállapítása és bevallása
Az eva rendszerében negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig adóelőleget kell fizetni,
még akkor is, ha a cégek esetében a számviteli törvény ennél sokkal hosszabb időt enged a
bevétel megállapítására. Az adóelőleget nem az adóalap, hanem a bevétel korrigált összege
alapján kell megfizetni, és ebből pl. kimarad a kapcsolt vállalkozások miatti korrekció. Az eva
adóévéről (cégeknél: üzleti évéről) szóló bevallás benyújtásának határideje viszont ennél
sokkal később esedékes. Egyéni vállalkozó, és a pénzforgalmi nyilvántartást vezető Kkt. és
Bt. esetében az adóévet követő év február 25-ig, míg a többi cég esetében a számviteli
szabályok a szokásos bevallási határidő május 31.

IV. Az eva által kiváltott adók
Az adónemek kiváltásának különleges esetei
Az ÁFA kiváltásának ellenére a számlaadási kötelezettség fennáll, az Áfa tv-ben
meghatározott adómérték feltüntetése mellett. Ha szolgáltatás tárgyi mentes, a bizonylatnak
továbbra is tartalmaznia kell „Mentes az adó alól” kifejezést. Az eva időszakára nem
állapítható meg ÁFA levonási jog, viszont a termékimport esetén a vámhatóság kivetése
alapján az ÁFÁt meg kell fizetni. A külföldi utasnak visszatérített áfát előzetesen felszámított
adóként nem veheti figyelembe. Az egyéni vállalkozó vállalkozói jövedelem utáni személyi
jövedelemadó kötelezettség alól mentesül, vagyis a visszatéréskor az értékcsökkenési
elszámolásánál úgy kell tekinteni, mintha 2009.02.01-ig a személyi jövedelemadózás alá
tartozó cégautó adót megfizette volna. Más speciális adókat az eva nem vált ki, vagyis
továbbra is fizetni kell a kulturális járulékot, szakképzési hozzájárulást, a munkaadói- és
munkavállalói járulékot, a környezetvédelmi termékdíjat. (Rehabilitációs járulék - 20 fő feletti
létszám hiányában - nem fog felmerülni). Az egyéni vállalkozónak figyelemmel kell lennie
arra is, hogy egyrészt, a korábban igénybe vett kisvállalkozói kedvezmény előírásait
folyamatosan köteles betartani, másrészt az eva alanyiság alatt a nyilvántartásba vett
pénztartalék csökkenése nem az eva szerint, hanem a normál szabályok szerint adózik. Ez
utóbbival hasonlatos, hogy a számviteli nyilvántartásokat vezető eva alany cégek korábbi
saját tőkéje terhére juttatott összegek (pl. osztalék) továbbra is eredeti minőségükben adóznak,
azokat nem lehet az eva adózása alá bevonni.

Iparűzési adó
Ha a vállalkozó az eva hatálya alá kerül köteles azt 15 napon belül bejelenteni az
önkormányzatnak és ezzel egyidejűleg a bejelentést tenni a várható adó összegéről (hátralévő
naptári évre vonatkozóan), az adóhatóság ennek alapján megállapítja az adóelőleget. Az eva
alatt az állandó jellegű iparűzési tevékenységre vonatkozó adóalap az eva alapjának 50%-a
lesz.

Járulékok
Az eva alá tartozó adóalany nem mentesül az őt kifizetői és munkáltatóként terhelő
adókötelezettségek teljesítése alól. A járulékokról külön nyilvántartást vezet, és betartja a
megőrzési szabályokat is. A főállású egyéni vállalkozó esetén a minimálbér után fizeti meg a
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járulékokat (2011.01.01 előtt létezett dupla minimálbér szerinti elvárt járulék és
tevékenységre jellemző kereset, azonban ez érdemben nem érintette az eva alanyokat, ezen
speciális szabályokat csak önkéntesen alkalmazhatták, kötelező érvénnyel azonban nem bírtak
rájuk vonatkozóan). A munkaviszony melletti egyéni vállalkozó járulékalapja az eva adóalap
4%-a, a nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó baleseti járulék alapja az
eva alap 10%-a lesz. Ez utóbbi járulékokat negyedévente kell majd megfizetni. Szemben az
egyéni vállalkozókkal a közreműködő tagok és vezető tisztségviselők evas cégnél, melléktevékenységben történő foglalkoztatásának esetére a törvény nem említ semmilyen
korlátozást, vagy adóztatási szankciót.

Szakképzési hozzájárulás
A szakképzési hozzájárulást a bevételi nyilvántartást vezető Betéti Társaságok (és Kkt.-k)
eddig megúszhatták, hiszen esetükben a számviteli törvény szerinti bérköltség nem volt
megállapítható. A 2004-től bekövetkezett változások azonban minden eva alanyt – így a
kettős könyvvitelt vezetőket is – a kétszeres minimálbér 1,5 %-nak megfizetésével sújtják,
akkor is, ha kieső idő, vagy ellátás ideje zajlik! Ehhez képest felettébb meglepő, hogy a
kötelezettség ugyan minden a foglalkoztatottra kiterjed, de közülük a személyesen
közreműködő tag (pl. beltag) felmentést kapott.

Cégautóadó, mint gépjárműadó
A személyi jövedelemadózás alatti cégautó adót törölték, helyébe a gépjárműadó cégeket
érintő válfaja az azonos elnevezésű cégautóadó került. Ezt az adót magánszemély eva alanyok
nem, de a többi eva alany ugyanúgy fizeti, mint minden más ezen adó megfizetésére
kötelezett, az eva ez alól már nem ad felmentést. A cégautóadót a személyi jövedelemadó
törvény szerinti fogalom szerinti személygépkocsira kell megfizetni és mértéke 1500 cm3
alatt 7.000 Ft/hó felette 15.000 Ft/hó

V.

Az áttéréskori adózás

Az áttérés közterhei
A kettős könyvvitelre áttérő, vagy azt folytató cégek esetében nincs semmilyen (!) áttéréssel
kapcsolatos adóteher. A Társasági adót a megszűnésre vonatkozó szabályok szerint kell
bevallani, a kisvállalkozási kedvezményt ez nem érinti. Az egyéni vállalkozó és a
pénzforgalmi nyilvántartásra áttérő Bt. és Kkt. viszont számolhat azzal, hogy a korábbi
években le nem adózott és mondjuk a pénztárban „tárolt” vagyon-növekményét
megadóztatják. Hogy ne legyen riasztó az áttéréssel egyidejűleg fizetendő adó, ezért a
törvényben a korábbihoz képest csökkentett, 16%-os adóval és az EHO elhagyásával teszik az
eva választását vonzóbbá.

Az egyéni vállalkozó áttérésének terhei
Az egyéni vállalkozó az eva választásával az adóév végén megállapítja a meglévő
készletekkel kapcsolatos bevételét és nyilvántartásba veszi fennálló pénztartalékát, amelyet a
továbbiakban mindaddig adóalapot nem érintő bevételként tart nyilván, amíg az eva alá
tartozik.
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Az osztalék utáni adót kiváltó adó
A cég az említett választás útján az aktuálisan alkalmazott egyszeres kettős könyvvezetésről
áttérhet bevételi nyilvántartásra. Ha a cég a bevételi nyilvántartást választja, az áttérés évére
osztalék utáni adót kiváltó adót kell fizetnie az azt követő három évben, egyenlő részletben.
Befizetési határideje a követő év május 31-e. Az osztalék utáni adót kiváltó adó alapja az Eva
alá történő bejelentkezést követő december 31-i beszámolóban kimutatott - kettős könyvvitel
esetén az értékelési tartalékkal csökkentett - saját tőke és tartalék együttes összegéből, a tagi
jogviszonyban álló személyre részesedése arányában jutó adóalap.
Az adóalap tartalma
+ korábbi eredménytartalék
+ mérleg szerinti eredmény
+ jóváhagyott osztalék
+ tartalék (egyszeres könyvvezetés esetén)
- tárgyi eszközök könyv szerinti értéke.
Az osztalék utáni adót kiváltó adó mértéke 16%, amely után EHO-t már nem kell fizetni!

VI. Visszatéréskori adózás
Az eva alanyiság elvesztése
Ha az eva alany már nem felel meg a feltételeknek a következő négy évben már nem léphet be
újra az eva-körbe. Amennyiben nem lett volna joga áttérni az adóalanynak, abban az esetben
az APEH becsléssel állapítja majd meg az adóév normál kötelezettségeit. Kilépés rendszerint
az adóév végével történik, de valamely feltétel be nem tartása akár azonnal véget vethet az
eva szerinti adózásnak. Az eva alanyiság megszűnésének évét követő négy adóévre az eva
ismételten nem választható. Amennyiben a bevételi korlát átlépése miatt szűnik meg az eva
alanyiság, a becslés helyett 50% adót kell megfizetni az átlépést okozó bevételre, felső határ nélkül,
2010.01.01-től.

Az eva a cégek végelszámolása, felszámolása, törlése esetén
Végelszámolás, felszámolás elviekben nem zárulhat le az eva alatt, mivel azok kezdetét
megelőző nappal az eva alanyiság automatikusan megszűnik. A Betéti Társaság, vagy Kkt.
egyszerűsített végelszámolásának vagy a cégbíróság általi törlés esetében az eva alanyiság a
megszűnés napján ér véget, ahol a visszatérési és megszűnési szabályokat kell értelemszerűen
alkalmazni. A végelszámolást könyvvizsgálóval ellenőriztetni nem kell.

Visszatérés és a számviteli beszámolás
Az eva hatálya alól visszakerült - korábban pénzforgalmi nyilvántartást vezető Betéti
Társaság, vagy Kkt. - tételesen alátámasztott - leltár alapján nyitó mérleget köteles készíteni.
A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a
céltartalékokat a számított összegben, a saját tőkét pedig az eszközök és a kötelezettségek
különbözeteként kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források
értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni, de mérleget nem kell letétbe
helyezni, sőt a közzététele is felesleges. Ezzel szemben a kettős könyvvitelre kötelezett cégek
a visszatérésekor - mint üzleti évről - olyan beszámolót készítenek, amelyet a fordulónaptól
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számított 150 napon belül letétbe helyeznek és közzé is tesznek. Nekik viszont szükségtelen
könyvvizsgáltatniuk.

Az egyéni vállalkozó az eva alanyisága elvesztésekor
Az eva hatálya alól kikerült egyéni vállalkozó a követő első adóév első napjára vonatkozóan
részletes vagyonleltárt készít minden olyan eszközéről, amelyet vállalkozói tevékenysége
keretében fog használni. Ha az eva alanyiság elvesztésével egyidejűleg az egyéni vállalkozás
megszűnik, akkor vállalkozói osztalékalapnak fog minősülni a teljes nyilvántartott
pénztartalék. A záró eva alap megállapításakor az összes bevételt növeli majd az az összeg,
amelyet az eva alanyiság választása miatt a meglévő készletekkel kapcsolatban megállapított.
(persze akkor nem, ha a következő adóévben csupán átalányadózására tér át).

VII. Az eva választásának egyéb következményei
Jövedelemigazolás
Sajnos a jogalkotó nem kíván foglalkozni az eva keretében jövedelemhez jutó magánszemély
jövedelmének regisztrációjával. Az eva által leadózott osztaléktípusú nem keletkeztet
adókötelezettséget, tehát az nem számít bele a megszerzett jövedelmek köré. Ennek ellenére
úgy tűnik, hogy az átalányadót választók helyzetével hasonlatos módon az eva alá tartozók
helyzetét megértik a pénzintézetek, ezért nem feltétlenül kell arra számítani, hogy nehéz
lízingelési, vagy hitelfelvételi lehetőségeik lennének.
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