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Kedves Ügyfelünk! 
 
A Kormány által kihirdetett a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2022. évi XXIV. törvény az innovációs járulék vonatkozásában az alábbi lényeges, a külföldi vállalkozások 
fióktelepeit illetve helyi iparűzési adó rendelkezések szerinti állandó telephelyeit érintő adójogszabály-
változásokat eredményezi: 
 
Innovációs járulék 
 
Az innovációs járulékfizetési kötelezettség 2022.08.26-ától kiterjed a külföldi székhelyű vállalkozásnak a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti telephelyére, ideértve a külföldi 
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére is.  
 
A járulék alapja egyenlő a helyi iparűzési adó alapjával. 
 
Az innovációs járulék mértéke az adóalap 0,3 százaléka.  
 
A törvény hatálya alá kerülő új adóalanyok a 2022. adóévre és a 2023. adóév első két negyedévére 
innovációs járulék előleg megállapítására és megfizetésére kötelezettek.  
 

Innovációs járulékelőleg 
időszak 

Bevallási határidő Fizetési határidő 

2022. adóév 2022.10.20 2022.10.20 
2023. adóév 1. negyedév 2022.10.20 negyedévet követő hónap 20. napja 
2023. adóév 2. negyedév 2022.10.20 negyedévet követő hónap 20. napja 

 
 
A 2022. adóévi innovációs járulék előleg a 2022.08.26-tól 2022. adóév végéig tartó időszakra számított, 
várható, fizetendő innovációs járulék alapján kell megállapítani. 
 
A 2023. adóév első két negyedévi innovációs járulékelőleg negyedévenként fizetendő összeget a teljes 2022. 
adóévre számított, várható, fizetendő innovációs járulék alapján, annak 25 százalékában kell megállapítani. 
 
Az üzleti évben első ízben kötelezetté váló adózók járulékelőleg bevallására 2022-ben a 2249 jelű bevallás 
szolgál.  
 
 
Az adóalany a járulék éves összegét maga állapítja meg és vallja be az állami adóhatósághoz az adóévet 
követő adóév ötödik hónapja utolsó napjáig (általános esetben május 31-ig) és az elszámolásra a fizetett 
járulékelőleg és a ténylegesen fizetendő járulék különbözetéről is ez idáig kerül sor.  
 
Az adóalany a 2022. adóévi járulékkötelezettségét a teljes 2022. évre számított járulékkötelezettségnek a 
2022. adóév hatály alatti napokkal arányosan számított összegében, vagy választása szerint 
nyilvántartásainak a járulék hatálya alá kerülést megelőző napra készített zárását figyelembe véve számított 
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járulékkötelezettséggel csökkentett összegében határozhatja meg. 
 
Az innovációs járulék adónem kódja a 184-es, a befizetéseket a NAV 10032000-06056322 számú 
számlaszámára kell teljesíteni. 
 
Mentesül az innovációs járulékkötelezettség alól az adóév elején a Kkv. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint 
mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság figyelembe véve a kapcsolódó és 
partnervállalkozásokra vonatkozó előírásokat. 
 
 
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: 

 

      
 
 
 
IMPRESSZUM: Információfrissítés 2020 december. Minden jog fenntartva. Ez az anyag általános, egyszerűsített tájékoztatás, nem helyettesíti az egyéni 
tanácsadást. A tartalomért felelős: Szemerédi József, Adótanácsadó, Partner, Buday L. u. 12, H-1024 Budapest, Tel.: +36 (1) 3454500, Faxmellék: 02. 
Honlap: www.tpa-group.hu; Ötlet és design: TPA Steuerberatung GmbH 
Copyright © 2020 TPA Consulting Kft, Buday L. u. 12, H-1024 Budapest 
Minden jog fenntartva. 

Szemerédi József 
Adótanácsadó, partner 
 
Tel: +36 (1) 345 4500, Fax +36 (1) 345 4502 
E-Mail: jozsef.szemeredi@tpa-group.hu 
 
TPA Consulting Kft 
Buday L. u. 12., 1024 Budapest 
 
http://www.tpa-group.hu  
http://www.tpa-group.com 
 

http://www.tpa-group.hu/
http://www.tpa-group.com/

	Copyright © 2020 TPA Consulting Kft, Buday L. u. 12, H-1024 Budapest
	Minden jog fenntartva.

