
Megnevezés Bevallási határidő Befizetési határidő Adó alapja Adó mértéke

Hitelintézetek és pénzügyi 

vállalkozások különadója

2022. október 10.  (2022-re)

2023. június 10. (2023-ra)

2022. október 10. (2022. első részlet)

2022. december 10. (2022. második részlet)

2023. június 10. (2023. első részlet)

2023. október 10. (2023. második részlet)

2023. december 10. (2023. harmadik részlet) 

2021 évi nettó árbevétel (főszabály)

2022 évi nettó árbevétel (főszabály)

10% (2022-re)

8% (2023-ra)

Bányajáradék

Meghatározott esetben (pl. kőolaj, földgáz) havonta, 

a tárgyhót követő 20-áig, egyéb ásványi anyag, és 

geotermikus energia esetén negyedévente, a 

negyedévet követő hónap 20-áig. 

Meghatározott esetben (pl. kőolaj, földgáz) havonta, 

a tárgyhót követő 20-áig, első alkalommal 2022. 

szeptember 20-ig 

egyéb ásványi anyag, és geotermikus energia esetén 

negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig. 

első alkalommal 2022. október 20-ig. 

A hatósági engedély alapján 2022-ben és 2023-

ban kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége 

után keletkező érték

2022, illetve 2023-ra vonatkozóan az alábbi megemelt bányajáradék mértékek a mérvadók: 

48%: 2008. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetén 

(bizonyos kivételekkel)

42%: 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és szabadáron értékesített 

földgáz esetében, feltéve,  hogy a bányajáradék Bányatörvény alapján számított mértéke nem éri el a 42%-ot

36%: a próbatermelés során, valamint a 2008. január 1. után üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén 

mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetén (bizonyos kivétellel)

A Kormányrendelet további mértékre, illetve minimum kitermelési mennyiségre vonatkozó eltéréseket is 

tartalmaz. 

Kőolajtermék-előállító extraprofit 

adója

2022. január 1. és 2022. július 1. közötti időszak – 

2022. szeptember 20.

Utána minden tárgyhót követő hó 20-a

2022. január 1. és 2022. július 1. közötti időszak – 

2022. szeptember 20.

Utána minden tárgyhót követő hó 20-a

Brent olaj napi jegyzések átlaga és az Orosz 

Föderációból származó nyersolaj beszerzési 

árának havi számtani átlaga közötti 

különbségének az Orosz Föderációból származó 

nyersolaj hordóban mért mennyiségénak szorzata. 

 25%-a 2022 és 2023-as adóévek vonatkozásában

Cégautóadó  Negyedévet követő hónap 20-a
 Negyedévet követő hónap 20-a, első alkalommal 

2022. október 20-a.
Gépjármű teljesítménye 

2022. július 1-től 2022. december 31-ig a lényegesen magasabb cégautóadó mértékek mérvadók, amik 

mondern személygépkocsik (Euro 5., Euro 6., hibrid, elektromos, vaggy gázüzemű gépjárművek) esetén az 

alábbi adókötelezettséget eredményezik:

Legfeljebb 90 kW (122 lóerő):      16 000 Ft

Legfeljebb  120 kW (163 lóerő):   20 000 Ft

120 kW (163 lóerő) felett:               40 000 Ft

Kiskereskedelmi pótadó

2022-re vonatkozó pótadó bevallása 2022. november 

30-ig. 

2023-tól általános kiskereskedelmi adó törvény 

szabályai szerint történik a bevallás. 

2022-re vonatkozó pótadó befizetése 2022. 

november 30-ig. 

2023-tól a kiskereskedelmi adó törvény szerinti 

általános szabályok szerint történik az adó 

megfizetése.

Kiskereskedelemből származó nettó árbevétel

2022- ben a jelenlegi kiskereskedelmi adóval megegyező összeg 80%-a, mint pótadó

2023-ban új, megváltozott adótába szerinti magasabb kiskereskedelmi adómérték lesz mérvadó.

Energiaellátók jövedelemadója

Feldolgozóipari gyártók esetén 2022-re várható 

adókötelezettség bevallása 2022. szeptember 20-áig 

esedékes, majd 2023-ra vonatkozó várható 

adóadókötelezettséget 2023. január 20-áig vallja be. 

A KÁT és METÁR engedélyesek, illetve támogatásban 

részesülő adókötelezettek 2022. január 1 és 2022. 

július 1- közötti időszakra 2022. szeptember 20-áig, 

azt követően havonta, a tárgyhót követő 20-áig 

kötelesek benyújtani a bevallást. 

A feldolgozóipari gyártók 2022-re vonakozó 

adóelőleget 2022. szeptember 20-tól havonta 

egyenlő részletekben fizetik meg. 2023-ra vonatkozó 

befizetési kötelezettséget szintén havonta, minden 

hónap 20-áig szükséges teljesíteni. 

KÁT és METÁR engedélyes,  illetve támogatásban 

részesülő adókötelezettek 2022. január 1 és 2022. 

július 1- közötti időszakra 2022. szeptember 20-áig, 

azt követően havonta, a tárgyhót követő 20-áig fizetik 

meg az adót. 

Új adókötelezettek (feldolgozóipari gyártók) 

esetén az adózás előtti eredmény

meghatározott KÁT és METÁ R rendelet hatálya 

alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő, 

valamint zöld prémium típusú támogatásra 

jogosult termelők esetén jogszabályban rögzített, 

komplex módszerrel  meghatározott érték

Feldolgozóipari gyártók esetén 31% (2022., és 2023. adóévek vonatkozásában) ; 

KÁT és METÁR egngedélyesek, illetve támogatásban részesülő adókötelezettek esetén: 65% (2022 és 2023 

vonatkozásában)

Pénzügyi tranzakciós illeték

Új adóalanyok szeptember 1-ig, illetve az adóalannyá 

válást követő hónap 1. napjáig kötelesek 

bejelentkezni! 

Bevallási határidő: tárgyhót követő hó 20-a azzal, 

hogy az első alkalom 2022. szeptember 20-a. 

Tárgyhót követő hó 20-a azzal, hogy az első alkalom 

2022. szeptember 20-a. 

Bővül az illetékköteles tranzakciók köre. Az illeték 

alapja a tranzakció tárgyát képező pénzügyi eszköz 

ügyfélszámlán jóváírt összege.

0,3%, de maximum 10.000 Ft / tranzakció (bizonyos kivételekkel)

Biztosítási pótadó

Adóelőleg bevallás 2022. november 30-ig, illetve 

2023. május 31-ig., míg tényleges adókötelezettség 

bevallása 2023. január 31., illetve 2024. január 31-ig. 

Adóelőleg fizetés 2022. november 30-ig, illetve 

2023. május 31-ig., míg tényleges adókötelezettség 

és az előlegek különbözetésnek megfizetése 2023. 

január 31., illetve 2024. január 31-ig. 

Biztosítási szolgáltatásból származó, valamint 

meghatározott biztosítási ágazatokba tartozó 

biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó 

biztosítási díj összege. Az adókötelezettség 2022. 

július 1-től 2023. december 31-ig terjedő 

időszakra vonatkozik. 

Az adó mértéke biztosítási szolgáltatás nyújtás esetén sávosan változik, 2022. július 1-től 2022. december 31-

ig  4% (1 mrd Ft-ig) , 8% (1 és 18 mrd Ft között), illetv e 14% (18 mrd Ft felett), míg 2% (2mrd Ft-ig), 4% (2 és 36 

mrd Ft között), és 7% (36 mrd Ft felett);

Biztosítási díj esetén 2022-ban 2% (1mrd Ft-ig), 3% (1 és 18 mrd Ft között) és 6% (18 mrd Ft felett), míg

2023-ban 1% (2 mrd Ft-ig), 1,5% (2 és 36 mrd Ft között), és 3% (36 mrd Ft felett).

Távközlési pótadó

2022. november 30-ig adóelőleg bevallás, majd 

tényleges adókötelezettség bevallása az adóévet 

követő év ötödik hónapjának utolsó napja

2022. november 30-ig adóelőleg, következő év május 

31-ig tényleges adó és adóelőleg közötti különbözet 

megfizetése. 

Iparűzési adó alapját meghatározó nettó árbevétel

1 mrd Ft alatt 0%,

1 mrd Ft és 50 mrd Ft között 1%,

50 és 100 mrd Ft között 3%,

100 mrd Ft-ot meghaladó része után 7%.

Légitársaságok hozzájárulása
Tárgyhót követő hónap 20-a, így első kötelezettség 

2022. augusztus 20. 

Tárgyhót követő hónap 20-a így első kötelezettség 

2022. augusztus 20. 
Kiszolgált légi járművek utasainak száma

3 900 forint az Európai Unión belüli, vagy más meghatározott országba történő utazás esetén

9 750 forint a fenti kategóriába nem tartozó, egyéb végső úti cél esetén

Gyógyszerforgalmazók különadója

Első alkalommal 2022. július 20-a, utána a 

tárgyhónapot követő harmadik naptári hónap 20. 

napja

Első alkalommal 2022. július 20-a, utána a 

tárgyhónapot követő harmadik naptári hónap 20. 

napja

Közfinanszírozásban részesülő gyógyszer és 

tápszer forgalmazása esetén a vényforgalmi 

adatok alapján adódó társadalombiztosítási 

támogatásnak a termelői árral vagy 

importbeszerzési árral arányos része.

2022-ben és 2023-ban az általános szabályoktól eltérően az alábbi adókötelezettségek keletkeznek: 

 10 ezer forintot meg nem haladó termelői árú gyógyszerek esetén:  20%

10 ezer forintot meghaladó termelői árú gyógyszerek esetén:             28%

Egyszerűsített foglalkoztatás
Napi szintű bejelentés (22T1042E, EFO applikáció, 

NAV bejelentés telefonon)

Tárgyhót követő hó 12-e, első alkalommal 2022 

augusztus 12-e. 
N/A

2022. július 1-től a korábbi mérték duplájára nő az adó mértéke, így foglalkoztatási formátől függően a 

minimálbér 0,5, 1, illetve 3%-ra nő. 

Jövedéki adó Tárgyhót követő hó 20-a
Tárgyhót követő hó 20-a, első alkalommal 2022 

augusztus 22-e. 

Energiatermékek, alkoholtartalmú termékek, 

dohánytermékek értékesített mennyisége

2022. július 1-től terméktől függően változó, megnövekedett mérték. Bizonyos adóköteles termékek 

tekintetében az adó  mértéke 2023. január 1-től tovább nő. 

Népegészségügyi termékadó ÁFA bevallással egy időben
ÁFA bevallással egy időben, havi bevallás esetén első 

alkalommal 2022. aug. 22-én.

Egyes meghatározott termékcsoportok 

értékesített mennyisége (mely új termékkörökkel 

bővül)

2021. július 1-től alkalmazandó új, jellemzően megnövekedett adómértékek a terméktől függően váltonak


