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2023. évi tájékoztató a helyi iparűzési adó egyszerűsített megállapításáról, 

KATA adóalanyokat érintő bevallási határidő változásról 
 

2023. január 01 napjától hatályos helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: 
Htv.) gyökeresen átalakítja az egyszerűsített iparűzési adóalapra vonatkozó szabályokat 
és az önkormányzatok helyi iparűzési adókedvezmény nyújtás lehetőségét. 
 
2022. december 31-ig hatályos Htv. alapján az adóalap egyszerűsített megállapítási módja 
3 féle volt: 
- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó 
- a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevétellel bíró adózó 
- a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalany  
 
 

I. 
 

2023. évtől a törvénymódosítás szerint azon kisvállalkozók, akiknek/amelynek az 
adóévben - éves szinten számítva, azaz 12 hónapnál rövidebb adó év esetén a működés 
naptári napjai alapján évesítve - a bevétele nem haladja meg 
 
- a 25 millió forintot, 
- a 120 millió forintot, feltéve, hogy az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónak 
minősülő vállalkozó, 
 jogosulttá válik az iparűzési adóalapja egyszerűsített megállapítására. 
 
A kisvállalkozó bejelentett döntése alapján az adó alapja a kisvállalkozó székhelye és 
telephelye szerinti önkormányzatonként 
 

- 2,5 millió Ft, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév 
esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan - a 12 millió Ft-ot 
nem haladja meg (az adó összege 2 % adómértékkel 50eFt), 
 

- 6 millió Ft, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév 
esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan - a 12 millió Ft-ot 
meghaladja, de a 18 millió Ft-ot nem haladja meg (az adó összege 2 % 
adómértékkel 120eFt.), 
 

- 8,5 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben - 12 hónapnál rövidebb 
adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan - a 18 millió Ft-
ot meghaladja, de a 25 millió Ft-ot – a Htv. 39/a. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 



kisvállalkozó esetén a 120 millió Ft-ot - nem haladja meg (az adó összege 2 % 
adómértékkel 170eFt.), 

azzal, hogy 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. 
Ha az adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az adóévi adóalap a Htv. 39/A. § (2) bekezdés 
szerinti adóalapnak az adókötelezettség napjai alapján napi arányosítással számított 
időarányos összegével egyezik meg. 
 
Az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás választás bejelentése 

- főszabály: a folyamatosan működő vállalkozó az adóévre az adóévet megelőző 
évről szóló bevalláson, 

- jogelőd nélkül kezdő vállalkozó az első adóévre is, ezen adóévről szóló 
bevallásban, 

- bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon adóévre a településen 
székhelyet áthelyező, telephelyet nyitó vállalkozónak. 

-  
A kisvállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg 
azt vissza nem vonja. A 22HIPAK adóbevalláson tett nyilatkozat végleges, az 
későbbiekben pl.: önellenőrzéssel nem módosítható! 
 
A 22HIPAK nyomtatvány NY-01 lapján az A) blokkba került 9. mező egy jelölő, mely 1 és 
2 értéket vehet fel a legördülő listából. Az 1 jelölése azt jelenti, hogy az adózó a Htv. 
39/A.§ (2) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást választja a 2023. 
évre, a 2 jelölése pedig azt, hogy nem választja azt. 
 
A 2023. január 01. napjától életbe lépő szabályok alapján az adóalap-megállapítási 
módszer választását, a kisvállalkozó annak az adóévnek az ötödik hónapja utolsó 
napjáig (az adóév május 31-ig) köteles bejelenteni, amelyben e módszert először 
kívánja alkalmazni, akkor 2023-ban, a 2023-ban kezdődő adóévre 2023. május 31-ig. A 
bejelentés az előző adóévről szóló adóbevallási nyomtatványon tehető meg (2023-
ban a 2022. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványon: 22HIPAK). 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az adózó bevallását késedelmesen (2023. május 31-
jét követően) nyújtja be és igazolási kérelemmel nem menti ki, akkor a bevallás 
feldolgozásra kerül, azonban az egyszerűsített adóalap-megállapításra vonatkozó 
bejelentés már nem fogadható el. 
 
A 2023. január 01 napjától hatályos új szabályok szerinti tételes adóalap-megállapítás 
egyik jelentős egyszerűsítési vívmánya, hogy ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-
megállapítási módszert választja, akkor adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente 
egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően 05.31-ig) 
köteles majd megfizetni. 
 
Abban az évben, amelyben a kisvállalkozó első ízben (pl. 2023) alkalmazza a tételes 
adóalap-megállapítási módot, és az általános szabályok szerint benyújtott korábbi 
adóbevallása alapján az adóév harmadik hónapjának 15. napjára adóelőleg 



kötelezettsége van, akkor ezt a korábban bevallott előleget annak esedékességekor 
köteles megfizetni. 2023-ban meg kell fizetni a 2023. március 15-ei előleget. Ebben az 
esetben a kisvállalkozó által megfizetett adóelőleg részlet a tételes adóalap-
megállapítást választó kisvállalkozók számára előirt, az adóév ötödik hónapjának 
utolsó napján esedékes adóelőleg összegébe beszámít, igy adóelőleg-fizetési 
kötelezettsége az adóév ötödik hónapjának utolsó napján csak a már megfizetett 
adóelőleg-részlet és a tételes adóalap-megállapítást választó kisvállalkozók számára 
előirt adóelőleg különbözetének erejéig áll fenn. 
 
Az adóalap-megállapítási módszer alkalmazásnak első adóévében, 2023-ban az adóév 
május 31-ei esedékességgel két jogcímen áll, állhat fenn fizetési kötelezettség, ha a 
2022. adóévre felmerül fizetendő adó (a bevallott adó magasabb, mint a 2022-ben 
teljesített adóelőleg), valamint a 2023. évre vonatkozó előleg megfizetése, mely 
utóbbi összegbe a 2023. március 15-én már megfizetett előleg beszámít.  
 
A módszer alkalmazásának második évében, 2024-ben, ha az adózó bevétele a 
bevételi sávot nem lépi át, akkor bevallási kötelezettség nincs, csak az előleget kell 
megfizetni 2024. május 31-ig 2024. évre vonatkozóan. 
 
Ha a kisvállalkozó a Htv. 39/A. § (2) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást 
alkalmazza, akkor a helyi iparűzési adóban adómentességre, adókedvezményre és 
adócsökkentésre nem jogosult. 
 
 

II. 
 

2022. évben a Kata adóalanyoknak már volt változás az iparűzési adózást érintően és 
jelentős változás van a 2023. évi adózásukban is. 

 
- Azon Kata adóalanyok, akik a régi és az új Kata törvény alapján iparűzési adóban a 

Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti tételes adózási módot választották 2022. évben, 
és egész évben ezzel a tételes adózási móddal adóztak (évközi kezdő esetén a 
kezdéstől dec. 31-ig), jogosultak az önkormányzati rendeleti adókedvezményre, és 
igénybe kívánják venni, azoknak a bevallási határidő 2023. január 15-e helyett 
2023. május 31. 

 
- Azok a Kata adóalanyok, akik a régi Kata törvény alapján iparűzési adóban a Htv. 

39./B. § (3) bekezdése szerinti tételes adózási móddal adóztak 2022. augusztus 31-
ig, és megszüntették a tevékenységüket, azonban az önkormányzati rendelet 
alapján jogosultak az adókedvezményre, és azt igénybe kívánják venni bevallási 
határidő: 2023. január 15. 

 
- Azon Kata adóalanyok, akik a régi Kata törvény alapján 2022. augusztus 31-ig 

iparűzési adóban Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti tételes adózási móddal 
adóztak, de az új Kata törvény alapján 2022. szeptember 01 napjától már nem Kata 
aóalanyok, azoknak két bevallást kell beadni 2022. adóévről 2023. május 31-ig, ha 
jogosultak az önkormányzati rendelet alapján adókedvezményre és azt igénybe 



kívánják venni. 2022. 01.01 napjától 2022.08.31 napjáig terjedő időszakra a kata 
adózási mód alapján kell elkészíteni a bevallást, 2022.09.01 napjától 2022.12.31 
napjáig terjedő időszakra pedig az általános szabályok szerint kell elkészíteni a 
bevallást. Ebben az esetben az adóalany akkor jogosult a helyi rendelet szerinti 
adókedvezményre, ha éves szinten a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió 
forintot nem haladja meg. Mivel adózó két bevallást ad, igy a két bevalláson össze 
kell adni a vállalkozási szintű adóalapot, és az együttesen a 2,5 millió forintot nem 
haladja meg, akkor jogosult az adókedvezményre és mind két bevallást teljesíteni 
e kell. Amennyiben nem jogosult az adókedvezményre, akkor viszont 1 bevallást 
kell benyújtani 2022.09.01 napjától 2022.12.31 napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan az általános szabályok szerint (adókedvezmény nélkül) 2023. május 
31-ig. 

 
2023. évtől hatályos Htv. alapján a 2023. május 31-ig 2022 adóévről benyújtott 
adóbevalláson adózónak nyilatkoznia kell, hogy milyen adózási módot választ 2023. 
adóévre. Amennyiben adózó nem nyilatkozik és 2022. december 31 napján a Htv. 39/B. § 
(3) bekezdés szerinti tételes adózással adózott, akkor automatikusan 2023. január 1-jétől a 
Htv. 39/A. §-a szerint állapítja meg az iparűzési adó alapját (egyszerűsített meghatározási 
mód). Ha nem kívánja az iparűzési adó alapját a Htv. 39 /A. § szerinti adóalap-megállapítási 
módszer szerint megállapítani, akkor e döntését 2023. május 31-ig köteles a bevallási 
nyomtatványon, vagy a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon (amennyiben 
nem ad bevallást) bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentéssel egyidejűleg a 2023. 
január 1. és a 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint adóelőleget is 
be kell vallani, amelyet két részletben kell megfizetni, 2023. május 31-ei esedékességgel 50 
ezer forintot és 2024. március 18-ai esedékességgel 25 ezer forintot. 
 
 
 
Nyíregyháza, 2023. január 11. 
 
      Nyíregyháza MJV Önkormányzati Adóhatósága 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


