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Kedves Ügyfelünk! 
 
A Kormány által 2022.06.04-én hozott 197/2022 Korm. rendelet az extraprofit adóról 2022.07.01-től lép 
hatályba, mely az alábbi lényeges adójogszabály-változásokat eredményezi: 
  
Cégautóadó 
 
A cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként jelentős mértékben emelkedik (közel a duplájára). 
  

 A B C D 
1. Teljesítmény 

(kW) 
„0”–„4” 

környezetvédelmi 
osztályjelzések esetén 

„6”–„10” 
környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén 

„5”; „14–15” 
környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén 
2.  0–50 30 500 forint 16 000 forint 14 000 forint 
3.  51–90 41 000 forint 20 000 forint 16 000 forint 
4.  91–120 61 000 forint 41 000 forint 20 000 forint 
5.  120 felett 81 000 forint 61 000 forint 41 000 forint 

 
 
Bankszektort érintő különadó 
 
Különadót kell fizetniük a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti 
hitelintézeteknek és pénzügyi vállalkozásoknak, melynek mértéke 2022 évben 10%, 2023 évben 8%. Az adó 
alapja a helyi adókról szóló törvény szerinti nettó árbevétel. 
 
Energiaszektort érintő különadó 
 
Különadó fizetésre kötelezett – a 0,5 MW beépített teljesítőképességet meg nem haladó teljesítőképességű 
erőmű termelője kivételével – 
• a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a 
kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: KÁT rendelet) hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő, 
• a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú 
támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) hatálya alá tartozó 
kötelező átvételre jogosult termelő, és 
• a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő, 
ha a KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, a prémium támogatás vagy a zöld prémium típusú támogatás 
igénybevételéhez szükséges szerződése a 2022. vagy a 2023. adóévben megszűnik, vagy ha a 2022. vagy 
a 2023. adóévben a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a KÁT rendelet szerinti mérlegkör 
tagsági, prémium támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést. 
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Különadó mértéke 65%.  Az adó alapja az értékesített villamos energia utáni árbevétel csökkentve a betáplált 
villamos energia mennyisége szorozva a kötelező átvételi vagy támogatott árral.    
 
Biztosítási különadó 
 
A biztosítótársaságok a 2022. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakra biztosítási pótadó fizetésére 
kötelesek, melynek alapja a szolgáltatás nyújtásából származó biztosítási díj összege. Adóelőleget a pótadó 
kapcsán is kell fizetni, melyet a 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig elszámolt biztosítási díj alapulvételével 
kell megállapítani és 2022. november 30-ig kell bevallani és megfizetni. 2023. május 31-ig pedig a 2023. 
január 31-ig bevallandó pótadóval egyező összegű pótadóelőleget kell bevallani és megfizetni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 
 
Az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő 
közteher mértéke a következők szerint változik: 
 
a) mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári napjára 
munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, 
b) alkalmi munka eseteiben a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a hónap első napján 
érvényes minimálbér 1 százaléka, 
c) a filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a munkaviszony minden 
naptári napjára munkavállalónként a minimálbér 3 százaléka. 

Biztosítási pótadó mértéke 2022.07.01. - 2022.12.31. 
Bizta tv*. szerinti 

tevékenység 
Bit. tv.** szerinti 

tevékenység 
1. 1 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 4% 2% 
2. 1 milliárd Ft-ot meghaladó, de 18 milliárd 

Ft-ot meg nem haladó része után  
8% 3% 

3. 18 milliárd Ft-ot meghaladó része után 14% 6% 
 2023.01.01. - 2023.12.31. 

Bizta tv*. szerinti 
tevékenység 

Bit. tv.** szerinti 
tevékenység 

4. 2 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 2% 1% 
5. 2 milliárd Ft-ot meghaladó, de 36 milliárd 

Ft-ot meg nem haladó része után  
4% 1,5% 

6. 36 milliárd Ft-ot meghaladó része után 7% 3% 
* 2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról 
** 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről  
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Ezzel összefüggésben változik a nyugellátás számítási alapja is.  
 
Az új közterhet első alkalommal a 2022. július hónapban keletkezett foglalkoztatási jogviszonyok esetében 
kell megfizetni. 
 
Távközlési pótadó 
 
Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak pótadó fizetési kötelezettsége keletkezik a nettó árbevétele után 
sávosan meghatározott mértékben. A nettó 1 milliárd forintot meg nem haladó adóalap esetén nincs 
tényleges adókötelezettség. 
 
Légitársaságok hozzájárulása  
 
Belföldről induló utasok után, az EU területére 3.900 forint, az EU-n kívüli országokba végső úti céllal repülő 
utasonként 9.750 forint a különadó mértéke. 
 
Pénzügyi tranzakciós illeték 
 
Tranzakciós illeték mértéke az illeték alapjának 0,3%-a, de vételenként legfeljebb 10.000 forint. Eddig 6.000 
Ft volt a maximum.  
 
Népegészségügyi termékadó 
 
2022. július 1-jétől növekszik a népegészségügyi termékadó (neta) köteles termékek adómértéke és számos 
új termékcsoporttal bővül az adó hatálya. Új termékkörként bekerülnek az adóköteles termékek közé a 
„csemege” és az „előrecsomagolt édes, sós tészta” termékkörök. Az új adóköteles termékek körét illetve az 
adó mértékét a többi termékcsoporthoz hasonlóan vámtarifaszám és a só-, illetve cukortartalom határozza 
meg. Ugyanakkor a jövőben nem lesznek neta-kötelesek a jövedéki szabályozás szerinti alkoholtermékek. 
 

Népegészségügyi termékadó  
 Termék Régi adómérték Új adómérték 

1. Üdítőital (szörpök kivételével) 15 forint/liter 8 vagy 23 forint/liter* 
2. Szörp 240 forint/liter 105 vagy 310 forint/liter* 
3. Energiaital 50 vagy 300 forint/liter 65 vagy 390 forint/liter 
4. Előrecsomagolt cukrozott 

készítmény (kakaópor kivételével) 
160 forint/kilogramm 

65 vagy 210 
forint/kilogramm* 

5. 
Kakaópor 85 forint/kilogramm 

40 vagy 110 
forint/kilogramm 

6. Sós snack 300 forint/kilogramm 390 forint/kilogramm 
7. 

Ételízesítő 300 forint/kilogramm 
390 forint/kilogramm vagy 
390 forint/liter 
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8. Ízesített sör 25 forint/liter 10 vagy 33 forint/liter* 
9. Alkoholos frissítő 25 forint/liter 10 vagy 33 forint/liter* 
10. 

Gyümölcsíz 600 forint/kilogramm 
260 vagy 780 
forint/kilogramm* 

11. Csemege 
új kategória 

65 vagy 210 
forint/kilogramm* 

12. Előrecsomagolt édes, sós tészta 
új kategória 

65 vagy 210 
forint/kilogramm* 

* cukor- és édesítőszer tartalom függvényében 
 
Az adó alanya az általa értékesített, beszerzett adóköteles termék mennyisége (kilogrammban vagy literben 
kifejezve) után köteles a bevallási és fizetési kötelezettségét a rá irányadó általános forgalmi adó bevallási 
időszak szerint az általános forgalmi adó bevallására előírt határidőig teljesíteni. 
 
Nincs adófizetési kötelezettség, ha éves szinten az adóköteles termékből 50 liternél vagy 50 kilogrammnál 
kisebb mennyiség kerül értékesítésre. 
 
Jövedéki adó 
 
Jelentős mértékben növekszik a fűtőolaj, alkohol tartalmú italok, cigaretta, dohánytermékek, töltőfolyadékok 
jövedéki adója. 
 
Kiskereskedelmi adó, pótadó 
 
Kiskereskedelmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozások a már hatályban lévő kiskereskedelmi 
adó mellett 2022. november 30-ig egyszeri pótadó fizetésre kötelezettek, továbbá az adó mértéke 2023. 
január 1-jétól növekszik. Az adó alanya az a külföldi vagy belföldi szervezet, amely üzletszerűen végez 
adóköteles kiskereskedelmi tevékenységet. 
 
Fentieknek megfelelően 2022-ben az adók alanya kiskereskedelmi adó, továbbá a 2021. évben kezdődő 
adóév kiskereskedelmi adójának évesített összege 80 százalékával azonos összegű pótadó fizetésére 
kötelezett.  
 
2023-ban a kiskereskedelmi adó mértéke a jelenlegi adómértékkel összehasonlítva a következők szerint 
növekszik. 2023-as évben a jelenlegi szabályok szerint pótadót nem kell fizetni. Az adó alapja a nettó 
árbevétel. 
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 Kiskereskedelmi adó mértéke Jelenleg 2023-as évtől 
1. 500 millió Ft alatt 0% 0% 
2. 500 millió Ft és 30 milliárd Ft között 0,10% 0,15% 
3. 30-100 milliárd Ft között 0,40% 1,00% 
4. 100 milliárd Ft felett 2,70% 4,10% 

 
A kiskereskedelmi adó bevallása és megfizetése a tárgyévet követő május 31-ig, míg az adóelőleg két 
egyenlő részletben a tárgy adóév július 20. és október 20. napjáig esedékes.  
 
 
 
Ez az anyag általános, egyszerűsített, nem teljeskörű tájékoztatás a törvényi változásokról, mely nem 
helyettesíti az egyéni tanácsadást. Javasoljuk, hogy keressen fel minket annak érdekében, hogy egyedileg 
megvizsgáljuk, hogy vállalkozását érintik-e a fenti jogszabály-módosítások, illetve eligazítást nyújtsunk az új 
adók bevallásával és fizetési határidejével kapcsolatban.  

 
Üdvözlettel, 
TPA Consulting Kft. 

 
Kapcsolat: 
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