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HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL 

 

Tisztelt Adózók! 

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény alapján, az egyszerűsített 

iparűzési adó-megállapításra vonatkozó jelenleg hatályos szabályozás 2023. január 1-jétől 

jelentősen átalakul.  

A törvény bevezette a kisvállalkozó fogalmát. Kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, 

akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot, illetve 

kiskereskedő átalany adózó egyéni vállalkozó esetén nem több mint 120 millió Ft.  

2023. évtől az egyszerűsített adóztatás bármely vállalkozói csoport választhatja.  

A módosítást rögzíti, hogy az egyes adózói csoportban mit kell bevétel alatt érteni. Eszerint a 

személyi jövedelemadóról szól törvény hatálya alá tartozó magánszemély vállalkozó esetében 

a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bevételt, egyéb vállalkozó esetén pedig a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti nettó árbevételt kell 

bevételnek tekinteni.  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2023. évi módosítása három bevételi sávot és 

ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni, 

tehát 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással kisebb a bevételi sáv összege 

is. 

A kisvállalkozó székhelyére vagy telephelyére jutó iparűzési adóalap 

• 2,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg (éves 

iparűzési adó: 50 ezer forint) 

• 6 millió forint, ha a vállalkozó bevétel a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió 

forintot nem haladja meg, (éves iparűzési adó: 120 ezer forint) 

• 8,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió 

forintot nem haladja meg.  (éves iparűzési adó: 170 ezer forint) 

Az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer választását a kisvállalkozó annak az 

adóévnek az ötödik hónap utolsó napjáig köteles bejelenti, amelyben e módszert először 

kívánja alkalmazni (2023-ban kezdődő adóévre 2023. május 31-ig). A bejelentés az előző 

adóévről szóló adóbevallási nyomtatványon teheti meg (2023-ban a 2022. adóévről szóló 

adóbevallási nyomtatványon)  

Az egyszerűsített adóalap-megállapítás főszabálya szerint a kisvállalkozónak a helyi iparűzési 

adó alapját nem kell megállapítania, bevallást nem kell benyújtani és az adóalapját nem kell 

megosztani a települések között. A későbbiekben adóelőleget évente csak egyszer kell 

fizetnie, s amennyiben a kisvállalkozó bevétele az adott bevételi sáv felső határát nem haladja 

meg az adóévben, akkor az adóévre fizetett adóelőleghez képest további adót ne kell fizetnie. 



Amennyiben a kisvállalkozó adóévi bevétele az előző adóévi bevételi sávhatárt nem lépi át, 

az évi egyszeri adó(előleg) fizetésen túlmenően az adóéven belül más teendője nincs.  

A kisvállalkozó a tételes adólap-megállapítási módszert csak teljes adóévre választhatja, s a 

döntése mindaddig érvényes, amíg azt vissza nem vonja.  

Amennyiben az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer választását a kisvállalkozó 

valamely adóévben már nem szeretné alkalmazni, az erről szóló bejelentését az adóév ötödik 

hónapjának utolsó napjáig teheti meg az adóhatóságnak.  

Az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer alkalmazásának első adóévében, tehát 

például 2023-ban, az adóév május 31-i esedékességgel két jogcímen áll fenn fizetési 

kötelezettség: ha a 2022. adóévre felmerül fizetendő adó, valamint a 2023. évre vonatkozó 

előleg megfizetése, mely utóbbi összegbe a 2023. március 15-én megfizetett előleget be lehet 

számítani.   

Az új adómegállapítás jelentős adminisztráció csökkentést eredményezhet ezen módszert 

választó adózóknak. 

 

Kapuvár, 2023. január 9. 

 

 

         Borsodi Tamás 

         címzetes főjegyző 


