
Vénusz-Egyéni 2022 vállalkozói kivét, átalány bevétel 

elszámoló szoftver, 2258-as bevallás elkészítésével. 

A Katából kiszorulóknak mára már egyértelmű, hogy az átalányadózás a legkedvezőbb 

választás. Az átalányadók kiszámítása kétségtelenül bonyolultabb, mint a Kata adózás. 

A havi 50 ezer forint Kata együttesen tartalmazta a 13% szocho-t, a 18,5% Tb járulékot 

és a 15% szja-t. Ezek együttesen 46,5%. Kata adójából került meghatározásra a TB 

ellátások alapja. Ha 46,5% egyenlő 50 ezer forinttal, akkor a 100% (adóalap) 108 ezer 

forint. Az átalányadózásnál az egyes adókat külön-külön kell kiszámítani és ehhez még 

hozzájön az Iparűzési adó kiszámítása. Ezektől az eddigiekhez képest bonyolultabb 

számítástól ijedtek meg a könyvelők és döntöttek többen úgy, hogy nem akarják 

megtanulni az átalányadózás számítási szabályait. Ám erre nincs is szükség. Ahogy a 

bérszámfejtés sem kockás papíron történik, úgy az átalányadók kiszámításhoz is egy 

szoftverre van szükség, amelyik elvégzi a szükséges számításokat. Ehhez elvileg egy havi 

bontású kalkulátor is elégséges lenne, amelyik számol az adóalap kedvezményekkel is.  

Az átalányadózással azonban együtt jár még egy adminisztrációs feladat: minden 

hónapban járulékbevallást kell készíteni – a nyugdíjasok kivételével -, melyet 

elektronikusan kell elküldeni a NAV-nak a 2258-as nyomtatványon. Ennek a kitöltése 

sem gyerekjáték. A NAV egy kicsit túl bonyolította az ellenőrzési szempontokat. 

A Vénusz-Egyéni szoftver megoldást nyújt a fent vázolt feladatokra. Minden hónapban 

meg kell adni a vállalkozói kivét vagy az átalánybevétel összegét. A Vénusz-Egyéni 

szoftver kiszámítja a fizetendő adókat, járulékokat és XML fájlban feladást készít a 

2258-as nyomtatványhoz. Egy adatállományban egyszerre akár 100 egyéni vállalkozó 

adatait is kezelhetjük. így ideális könyvelők számára. Egy átalányadózó havi 

elszámolása kevesebb mint 5 percet vesz igénybe. Lássuk ezt most képekben.    

 

Az azonosító kód megadása után megjelenik a funkció választási képernyő. 



 

A Vénusz-Egyéni a Vénusz-Bér szoftver része. Erről került leválasztásra a csak 

egyéni vállalkozókra vonatkozó rész, ezért vannak „------„ jelöléssel itt nem 

használt funkciók (pl. 2208-as bevallás elkészítése, egyéb foglalkoztatási 

jogcímek). 

Az adatok felvitele funkcióban az egyéni vállalkozók alapadatait, illetve az 

adóalapkedvezmények igénybevételére vonatkozó nyilatkozatait vihetjük fel, 

előkészítve a havi elszámolásokat. Ezt választva megjelenik a bizonylat 

választék: 

 

A megfelelő adatfelviteli bizonylat kiválasztása után meghatározzuk, hogy 

melyik egyéni vállalkozó alapadatait vagy adóalapkedvezmény nyilatkozatait 

kívánjuk megadni, mert több egyéni vállalkozó adatait is együtt tarthatjuk 

nyilván. Ez nagy előny az online számlázó rendszerekre épülő megoldásokkal 

szemben, mert azok adószámonként (egyéni vállalkozónként) tartják nyilván az 

adatokat. 

 



 

Az egyéni vállalkozók alapadatainak meghatározó jelentősége van. Meg kell 

adni az egyéni vállalkozó adószámát, az alkalmazás minőségét. Meg kell adni, 

hogy milyen adózási módot választ az egyéni vállalkozó: kivét vagy átalány adó 

elszámolást és átalányadó elszámolása esetén milyen százalékos 

költségtartalmat választ. A minimum járulék alap számításhoz meg kell adni azt 

is, hogy az egyéni vállalkozó tevékenysége középfokú végzettséget igényel-e. 

Meg kell adni a nyugdíjas jelzőt is. Nyugdíjasnak nem kell havonta 2258-as 

járulékbevallást elektronikusan elküldeni a NAV-nak. 

 



Az alapadatoknál meg kell adni az egyéni vállalkozó székhelyét, de 

megadhatjuk a telephely címét, a bankszámlaszámát, állandó lakcímét is. A 

Vénusz-Egyéni automatikusan feltünteti a 25 év alatti kedvezményre való 

jogosultság hónapszámát, amennyiben ez a születési dátumból következik. 

Őstermelőknél rögzíthetjük az őstermelő tevékenység azonosítóját, FELIR 

azonosítóját és a családi gazdaság nyilvántartási számát.  

A Vénusz-Egyéni kezeli a különféle adóalapkedvezményeket. Így megadhatjuk 

az egyéni vállalkozó nyilatkozatát a 25 év alatti kedvezményhez, a személyi 

kedvezményhez, az elsőházasok kedvezményének érvényesítéséhez, a négy 

vagy több gyerekes anyák kedvezményéhez és a családi adóalap és járulék 

kedvezmény érvényesítéséhez. Ez utóbbiaknál a kedvezmény közös 

érvényesítéséről is nyilatkozhat az egyéni vállalkozó. Aki a Kata szerint adózott 

az év első nyolc hónapjában és vannak kedvezményezett eltartott gyermekei, 

azoknak a jogosultsága az első nyolc hónapban is fennállt, így az év végén – 

megfelelő nagyságú szja jövedelem esetén – szja visszatérítésre és családi 

járulékkedvezményre is jogosultak lesznek. Ezek közül most a családi 

kedvezmény, járulékkedvezmény és a 4 vagy több gyerekes kedvezmény 

igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltését mutatom be. Legfeljebb hét 

gyermek kezelésére alkalmas a Vénusz-Egyéni. Az alábbi példa egy 3 eltartott 

és 2 kedvezményezett eltartottra vonatkozó nyilatkozatot, illetve a családi 

járulékkedvezmény igénybevételét rögzíti.  

 



Az alapadatok rögzítése után a havi elszámolás és 2258 elkészítése 5 percet 

sem vesz igénybe: A főfunkciók/adatfelvitelnél válasszuk a O Kivét átalány 

elszámolása funkciót. Válasszuk ki a tárgyhónapot és azokat az egyéni 

vállalkozókat, akikre a havi elszámolást el akarjuk végezni. A Hónap nyitás 

parancsgombra kattintva az egyéni vállalkozó alapadatai át kerülnek a 

kiválasztott tárgyhónapra. Tehát egy lépésben, egyszerre több egyéni 

vállalkozó havi elszámolását is elindíthatjuk.  

 

Ezt követően három bizonylat közül választhatunk. 

 

Ha az „Egyéni vállalkozó kivét bizonylatát” választjuk, akkor csak azoknak az 

egyéni vállalkozóknak a neve fog megjelenni, akiknél az „1:Egyéni vállalkozó 

tételes elszámolás” adózási módot állítottuk be.  

Ha az „Egyéni vállalkozó, őstermelő átalány bevétele” bizonylatát választjuk, 

akkor csak azon az egyéni vállalkozók neve fog megjelenni, akiknél nem az 

„1:Egyéni vállalkozó tételes elszámolás” adózási módot állítottuk be, tehát 

átalányadózók. A megjelenő bizonylaton csak a havi bevétel összegét kell 



megadnunk. A Vénusz-Egyéni kiszámítja a szükséges adókat és járulékokat 

az alapbeállításoknak megfelelően, figyelembe véve az adóalap 

kedvezményeket és a családi járulékkedvezményt is.  

 

Ezt követően a baloldalon alul kattintsunk a 2258-as bevallás parancsgombra. 

 



A bal oldalon az XML készítés parancsgomra kattintással állíthatjuk elő a 

feladást az Ányk 2258-as nyomtatványhoz. A Vénusz-egyéni az xml fájlt 

„00000000-EV2022-09.xml” névvel állítja elő, ahol az első nyolc számjegy az 

egyéni vállalkozó adószáma, az utolsó két számjegy pedig a hónapot jelöli. 

Az Ányk-ban Szerviz/Egyedi importálás funkciókat választva megkeressük 

tallózással a beemelni kívánt xml fájlt. 

 



Ellenőrzés után a „Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése 

közvetlen küldésre” választása után az Ányk ellenőrzi a nyomtatványt és 

titkosítja a beküldéshez. 

Ismét a „Kapcsolat az ügyfélkapuval/” funkciót választjuk de most ehhez a 

„Nyomtatvány közvetlen beküldése”-t. Ezzel beküldésre került a 2258-as 

járulékbevallás. Ezzel eleget tettünk havi járulékbevallási kötelezettségünknek. 

Az Eredménylekérés főfunkcióban listaszerűn együtt jeleníthetjük meg a 

nyilvántartott egyéni vállalkozó alapadatait: 

 

A havi elszámolásokról is listákat kérhetünk le tetszőleges kiválasztással és 

rendezéssel. Például 10-12. hónap, EV nevére rendezéssel és összesítéssel. 

A Vénusz-Egyéni 2022 szoftver nagy segítséget jelent a könyvelőknek. De 

használhatják azok a vállalkozói csoportok is, akik között van legalább egy, aki 

nem idegenkedik a számítógép használatától. Ha ilyen sincs, akkor azt szoktam 

javasolni, hogy igénybe kell venni egy középiskolás diák segítségét, Számukra 

már nem idegen a számítógép használata.  

A Vénusz-Egyéni 2022 szoftver ára 40 ezer forint. Megrendelése e-

mailben történik.   


