
Tisztelt Adózó! 

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény 2023. január 1. napjától, többek 
között, módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) helyi iparűzési adóra 
vonatkozó rendelkezéseit is.  
 
Megszűnik a korábban biztosított: 
 

 kisadózó vállalkozások (KATA) tételes, 2,5 millió forintban  

 a 8 millió forint alatti árbevételű vállalkozók árbevétel 80%-ában, és az 

 az átalányadózó egyéni vállalkozók átalányadóalap 120%-ában meghatározott egyszerűsített 
adóalap meghatározás. 
 

A módosítás értelmében a korábbi egyszerűsített adóalap meghatározási módok helyébe új, 
vállalkozási formától és jövedelemadózási típustól független, árbevételhez kötődő sávos 
adóalapmeghatározási módszer lép 2023. január 1-től.  
 
A sávos adóalap választás feltétele 
 
Az a vállalkozó (kisvállalkozó) választhatja akinek/amelynek az adóévben – 12 hónapnál rövidebb 
adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan – a bevétele nem haladja meg a 

 25 millió forintot 

 120 millió forintot (feltéve, hogy az adóévben a személyi jövedelmadóról szóló törvény 
szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónak minősül) 
 

Adóalap sávok: 
 

Bevétel Adóalap Iparűzési adó 

kevesebb, mint 12 millió forint 2,5 millió forint 50 000 Ft 

több mint 12 millió forint, de kevesebb mint 18 millió 
forint 

6 millió forint 120 000 Ft 

több mint 18 millió forint, de kevesebb, mint 25 millió 
forint, átalányadózó egyéni vállalkozó esetén a 120 millió 
forintot 

8,5 millió forint 170 000 Ft 

 
Bevétel alatt a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemély 
kisvállalkozó esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bevételt, más kisvállalkozó 
esetén a nettó árbevételt kell érteni.  
 
Hogyan választható?  
 
A kisvállalkozó az önkormányzat, mint adóhatóság számára: 
 

1. az adóévet megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon az adóév ötödik hónapjának 
utolsó napjáig (2023. évre vonatkozóan a 2022. évről szóló bevalláson 2023. május 31-ig) 
jelenti be. 

2. adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozó az első adóévről szóló 
adóbevallásában jelenti be az első adóévre vonatkozóan is (2023-ban kezdő kisvállalkozó 
2024-ben, 2024.május 31-ig jelenti be 2023-ra vonatkozóan is.) 



3. Adóköteles tevékenységet már máshol folytató, azonban az önkormányzat illetékességi 
területén kezdő vállalkozó az önkormányzat által rendszeresített bejelentkezési, változás-
bejelentési nyomtatványon jelenti  be a székhelye / telephelye szerinti önkormányzathoz. 
 

A kisvállalkozó döntése a teljes adóévre vonatkozik. Mindaddig érvényes, amíg a kisvállalkozó az 
adóalapját az egyszerűsített módon kívánja megállapítani.  
 
Ha a kisvállalkozó a fenti adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor adóját az adóévet követő év ötödik 
hónapjának utolsó napjáig köteles megfizetni.  
 
Amennyiben a kisvállalkozó nem a fentiek szerint kívánja megállapítani az adóalapját, akkor az erre 
irányuló döntését az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig jelentheti be az önkormányzatnak. E 
bejelentéssel egyidejűleg adóelőleg bevallására köteles, a bevallott adóelőleg két részletben 
esedékes. A kisvállalkozó az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig teljesítendő adóelőleg-
bevallással egyidejűleg (első adóelőleg részlet május 31.) az előző adóév adójával azonos összegű 
adóelőleg, a következő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig  (március 15-ig) ezen összeg felével 
egyező összegű adóelőleg fizetésére köteles. 
 
Ha a vállalkozó bevétele az adóévben meghaladja a rá vonatkozó bevételi határt, akkor az adóalapját 
az adóévre és az azt követő adóévre a Htv. 39.§ (1) bekezdés (főszabály) szerint kell megállapítania, 
vagy ha megfelel a feltételeknek (mert KIVA adóalany) akkor a Htv. 39/B. § alapján állapíthatja meg.  
 
Bevallási kötelezettség 
 
Nem kell bevallást benyújtani, ha az adóévi adó összege nem haladja meg az adóévi adóelőleg 
összegét és – ha a megfizetett adóelőleg összege magasabb – az adózó az adóelőleg és az adóévi adó 
összege különbözetének a visszatérítését nem kéri.  
 
Ha a kisvállalkozó az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig adóbevallást nem nyújt be, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az adóévi adófizetési kötelezettségének az adóévi adóelőleg 
megfizetésével kíván eleget tenni. 
 
A sávok közötti adókülönbözetet meg kell fizetni a május 31-ig benyújtott bevallás alapján, ha a 
kisvállalkozó bevétele már az alacsonyabb sáv bevételi határt meghaladta.  
 
Az egyszerűsített adóalap-megállapítás választása esetén helyi iparűzési adóban további 
adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre a kisvállalkozó nem jogosult.  


