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2022. június

alapítva 1997

1. Az államháztartás egyensúlyát megőrző különadók
1.1. Hitelintézeti különadó
Különadó alapja:
Az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó
árbevétel
Különadó mértéke:
• 2022-ben 10%
• 2023-ban 8%
1.2. Kőolajtermék-előállító különadó
Különadó alapja:
Oroszországi Föderációból származó kőolaj külön képlet szerint meghatározott
világpiaci árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi
Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata.
Különadó mértéke: 25%
1.3. Erőművek különadója
Különadó alapja:
Tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia
mennyiség utáni árbevétel és a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra
betáplált villamos energia mennyiségnek a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által megállapított, a tárgyévre
vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával
csökkentett pozitív összege
Különadó mértéke: 65%
Mentességek:
• 0,5
MW
beépített teljesítőképességet meg nem
haladó
teljesítőképességű erőmű termelője
• 0,5
MW
beépített teljesítőképességet meg nem
haladó
teljesítőképességű szilárd biomassza felhasználásával termelt villamos
energia
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1.4. Tranzakciós illeték változása I.
Különadó alapja:
Pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke (vételára),
külföldi pénznem esetén MNB által közzétett teljesítés napján érvényes
devizaárfolyamon átszámított forint értéke
Különadó mértéke: 0,3%, de maximum 10.000 Ft
Mentességek:
• Magyar Államkincstár
• Posta Elszámoló Központ
által nyújtott befektetési szolgáltatások
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2. Légitársaságok hozzájárulása
Adó alapja:
Földi kiszolgálást végző gazdálkodó által kiszolgált légi jármű belföldről induló
utasainak száma, a tranzit utasokat kivéve
Adó mértéke:
• utasonként 3 900 Ft
(EU, Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Észak-MacedónIA, Izland,
Koszovó, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, UK, ÉszakÍrország, Norvégia, San Marino, Svájc, Szerbia, Ukrajna)
• utasonként 9 750 Ft (fentieken kívüli országok)
3. Gépjárműadó változása
A cégautóadó havi mértéke 2022.06.01-től 2022.12.31-ig:

1.
2.
3.
4.
5.

A
Teljesítmény
(kW)
0–50
51–90
91–120
120 felett

B
C
D
„0”–„4”
„6”–„10”
„5”; „14–15”
környezetvédelmi osztályjelzés
30 500 Ft
16 000 Ft
14 000 Ft
41 000 Ft
20 000 Ft
16 000 Ft
61 000 Ft
41 000 Ft
20 000 Ft
81 000 Ft
61 000 Ft
41 000 Ft

Mennyi volt eddig a cégautó adó?

1.
2.
3.
4.
5.

A
Teljesítmény
(kW)
0–50
51–90
91–120
120 felett

B
C
D
„0”–„4”
„6”–„10”
„5”; „14–15”
környezetvédelmi osztályjelzés
16 500 Ft
8 800 Ft
7 700 Ft
22 000 Ft
11 000 Ft
8 800 Ft
33 000 Ft
22 000 Ft
11 000 Ft
44 000 Ft
33 000 Ft
22 000 Ft
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Mekkora a cégautóadó növekedés havonta?

1.
2.
3.
4.
5.

A
Teljesítmény
(kW)
0–50
51–90
91–120
120 felett

B
C
D
„0”–„4”
„6”–„10”
„5”; „14–15”
környezetvédelmi osztályjelzés
14 000 Ft
7 200 Ft
6 300 Ft
19 000 Ft
9 000 Ft
7 200 Ft
28 000 Ft
19 000 Ft
9 000 Ft
37 000 Ft
28 000 Ft
19 000 Ft

Mekkora a növekedés az év hátralévő részére (7 hónap)?

1.
2.
3.
4.
5.

A
B
C
D
„0”–„4”
„6”–„10”
„5”; „14–15”
Teljesítmény
(kW)
környezetvédelmi osztályjelzés
0–50
98 000 Ft
50 400 Ft
44 100 Ft
51–90
133 000 Ft
63 000 Ft
50 400 Ft
91–120
196 000 Ft 133 000 Ft
63 000 Ft
120 felett
259 000 Ft 196 000 Ft 133 000 Ft

4. Gyógyszerforgalmazók adója
Adó alapja:
Tárgyhavi vényforgalmi adatok alapján adódó társadalombiztosítási támogatásnak
a termelői árral vagy importbeszerzési árral (a továbbiakban együtt: termelői ár)
arányos (termelői ár/fogyasztói ár) része
Adó mértéke
• 10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 20%
• 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28%
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5. Távhőszolgáltatók különadója
Távhő. törvénytől eltérően a 2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan a
feldolgozóipari gyártó:
• bioetanol gyártó
• keményítő és keményítőtermék gyártó
• napraforgóolaj gyártó
is az energiaellátók jövedelemadója alanyának minősül.
Adó alapja:
Az adóévi adózás előtti eredménynek a Távhő tv. növelő és csökkentő tételekkel
módosított, továbbá a külföldi telephely útján végzett tevékenység révén
keletkezett, a telephelynek betudható, külföldön adóztatható, e törvény szerinti
jövedelemadó-alapnak megfelelő tartalmú jövedelmet nem tartalmazó összege.
Adó mértéke:
A pozitív adóalap 31%-a
További változások: A 2022. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2022. adóévre
várható fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg és vallja be
2022.09.20-ig
6. Egyszerűsített foglalkoztatás változása
Adó alapja:
A munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a hónap első napján
érvényes minimálbér
Adó mértéke
• mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 0,5%
• alkalmi munka esetén 1%
• filmipari statiszta esetén 3%
Nyugellátás számítási alapja:
• mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén naponta a hónap első
napján érvényes minimálbér 1,4 %-a
• alkalmi munka és filmipari statiszta esetén naponta a hónap első napján
érvényes minimálbér 2,8 %-a
A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem
haladhatja meg a hónap első napján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely
összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni.
Első alkalmazása 2022. július hónapban keletkezett jogviszonyoknál.
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7. Népegészségügyi termékadó változása
Számos adóköteles termék adómértéke változik:
• üdítőitalok
• energiaitalok
• előre csomagolt cukrozott készítmények
• sós snack
• ételízesítő
• ízesített sör
• alkoholos frissítők
• gyümölcsíz
• csemege
• előre csomagolt édes, sós tészta
Bővebb információkért keressenek elérhetőségeink bármelyikén
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8. Távközlési adó változása
Adó alapja: a helyi adókról szóló tv. szerinti nettó árbevétel
Távközlési pótadó mértéke
Adóalap rész

Adó
mértéke

adóalap rész < 1 milliárd
1 milliárd < adóalap rész < 50 milliárd
50 milliárd < adóalap rész < 100 milliárd
100 milliárd < adóalap rész

0%
1%
3%
7%

Különös figyelmet igényel a kapcsolt vállalkozások adója.
Előlegfizetési kötelezettség 2022. november 30-ig.
9. Pénzügyi tranzakciós illeték változása II.
A változás ezen része a Magyarországon határon átnyúló pénzügyi szolgáltatást
végzőket érinti:
• pénzforgalmi szolgáltatás
• hitel- és pénzkölcsönnyújtás
• pénzváltás
• pénzváltás-közvetítés
NAV-hoz történő bejelentkezési határidő: 2022. szeptember 1.
Adó alapja: tranzakció összege, külföldi pénznem esetén MNB devizaárfolyamon
átszámított összege
Adó mértéke: 0,3%, de maximum 10.000 Ft
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10. Biztosítási adó változása
Biztosítási pótadó alapja: biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó,
valamint biztosítási ágazatokba tartozó biztosítási szolgáltatás nyújtásából
származó biztosítási díj összege.
Biztosítási pótadó mértéke:

Adóalap rész
biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó biztosítási díjak után
2022.12.31-ig
adóalap rész < 1 milliárd
1 milliárd < adóalap rész < 18 milliárd
18 milliárd < adóalap rész

Adóalap rész
biztosítási ágazatokba tartozó biztosítási szolgáltatás nyújtásából
származó biztosítási díjak után
2022.12.31-ig
adóalap rész < 1 milliárd
1 milliárd < adóalap rész < 18 milliárd
18 milliárd < adóalap rész

Adóalap rész
biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó biztosítási díjak után
2023.01.01-2023.12.31-ig
adóalap rész < 2 milliárd
2 milliárd < adóalap rész < 36 milliárd
36 milliárd < adóalap rész

Adó
mértéke
4%
8%
14%

Adó
mértéke
2%
3%
6%

Adó
mértéke
2%
4%
7%

Adóalap rész
biztosítási ágazatokba tartozó biztosítási szolgáltatás nyújtásából
származó biztosítási díjak után
2023.01.01-2023.12.31-ig

Adó
mértéke

adóalap rész < 2 milliárd
2 milliárd < adóalap rész < 36 milliárd
36 milliárd < adóalap rész

1%
2%
3%
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11. Jövedéki adó változása

Korábbi adó mérték

Új adómérték
2022. december 31-ig

4655 Ft/ezer kilogramm

5375 forint/ezer
kilogramm

12 725 Ft/ezer
kilogramm

14 685 forint/ezer
kilogramm

28 Ft/nm3
egyébként 0,3038
Ft/kWh

32 forint/nm3, egyébként
0,3492 forint/kWh.

310,50 Ft/megawattóra

358,50
forint/megawattóra.

Termék

Korábbi adó mérték

Új adómérték
2022. december 31-ig

Kisüzemi sörfőzdében
előállított sör

810 forint/
hektoliter/tényleges
alkoholtartalom fok
1600 forint/hektoliter/
tényleges
alkoholtartalom fok

900 forint/
hektoliter/tényleges
alkoholtartalom fok
1800 forint/hektoliter/
tényleges
alkoholtartalom fok

Habzóbor

16 460 forint/hektoliter

18 100 forint/hektoliter

Más egyéb csendes
erjesztett ital
Egyéb habzó erjesztett ital
Köztes alkoholtermék

9 870 forint/
hektoliter
16 460 forint/hektoliter
25 520 forint/hektoliter
333 385 forint/
hektoliter tiszta szesz
333 385 forint/
hektoliter tiszta szesz

10 900 forint/
hektoliter
18 100 forint/hektoliter
28 100 forint/hektoliter
565 840 forint/
hektoliter tiszta szesz
565 840 forint/hektoliter
tiszta szesz

Termék
Fűtőolaj tüzelő-,
fűtőanyagkénti kínálás,
értékesítés vagy
felhasználás esetén
LPG egyéb motorikus célú
kínálás, értékesítés
vagy felhasználás esetén
Földgáz közúti járművek
üzemanyagakénti
kínálás, értékesítés vagy
felhasználás esetén
Villamos energia

Más sörre

Bérfőzött párlat
Alkoholtermék
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Termék

Cigaretta

Szivar, szivarka

Korábbi adó
mérték

Új adómérték
2022. december
31-ig

Új adómérték
2023. december
31-ig

24 000 Ft/edb és 27 800 Ft/edb és 29 500 Ft/edb és
a kiskereskedelmi a kiskereskedelmi a kiskereskedelmi
eladási ár 23 %-a, eladási ár 23,5 %- eladási ár 24 %-a,
de min. 37 300
a, de min. 40 800
de min. 41 800
Ft/edb
Ft/edb
Ft/edb
14 %-a, de
legalább 4400
Ft/edb

kiskereskedelmi
kiskereskedelmi
eladási ár 14 %-a, eladási ár 14 %-a,
de legalább 4 620 de legalább 4 840
Ft/edb
Ft/edb

Finomra vágott
fogyasztási dohány és
az egyéb fogyasztási
dohány

23 600 forint
kilogrammonként

24 780
forint/kilogramm

25 960
forint/kilogramm

Töltőfolyadékra

30 forint/milliliter

31,5 forint/milliliter

33 forint/milliliter

15 forint/darab
(szál)

35 forint/darab
(szál)

n/a

70 forint/milliliter

70 forint/milliliter

n/a

Füst nélküli
dohánytermék

23 600
forint/kilogramm

24 780
forint/kilogramm

25 960
forint/kilogramm

Dohányzást
helyettesítő
nikotintartalmú termék

23 600
forint/kilogramm

24 780
forint/kilogramm

25 960
forint/kilogramm

Új dohánytermékkategóriák dohányt
tartalmazó vagy
dohánnyal együtt
fogyasztott egyszer
használatos termék
Új dohánytermékkategóriák dohányt
tartalmazó vagy
dohánnyal együtt
fogyasztott
folyadékára
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12. Kiskereskedelemi adó változása
Kiskereskedelmi pótadó alapja: utolsó adóév kiskereskedelmi adójának
összege.
Kiskereskedelmi pótadó mértéke: 80%
Kiskereskedelmi adó 2023-tól:
Adóalap rész
adóalap rész < 500 millió
500 millió < adóalap rész < 30 milliárd
30 milliárd < adóalap rész < 100 milliárd
100 milliárd < adóalap rész

Adó mértéke
2023-tól
0,00%
0,15%
1,00%
4,10%

13. Bányajáradék változása
Adó alapja: 2022. és a 2023. évben a hatósági engedély alapján kitermelt
ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező érték
Adó mértéke:
• a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. előtt üzemszerűen
termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében
48% (kivéve: a 2007. július 1-jét megelőzően működésbe állított föld alatti
gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből származó földgáz, valamint a
szén-dioxid gáz és a magas inertgáz tartalmú földgáz)
• 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és
szabadáron értékesített földgáz esetében 42%-a, amennyiben a bányajáradék
számított mértéke a 42%-ot nem éri el
• próbatermelés során, valamint a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008.
január 1. után üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén mezőkön
kitermelt kőolaj és földgáz esetében 36%-a (kivéve: a 2007. július 1-jét
megelőzően működésbe állított föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz
lecseréléséből származó földgáz, valamint a szén-dioxid gáz és a magas
inertgáz tartalmú földgáz)
• ha a TTF földgáz tőzsdei jegyzésárának a havi átlaga a 18 EUR/MWh-t
meghaladja, földgáz esetében az 1998. január 1. előtt termelésbe
állítottszénhidrogén mezőkön kitermelt és az egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználók ellátása érdekében értékesített földgáz esetében képlet
szerinti %-kal (L = Jalap × (PTTF – 18 EUR/MWh) × 3,2%,), de legfeljebb 6%kal emelkedik
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14. Ásványi nyersanyagok és geotermikus energia adó változása
Adó alapja: kitermelt mennyiség
Adó mértéke:
Termék
Kitermelt kőolaj
Kitermelt földgáz
mennyisége után
keletkező érték a kitermelt
földgáz 25/0 ºC-os
égéshő alapú energiája
(MWh)

Új adómérték
2022

Új adómérték
2023

min. 260 000 forint/tonna

min. 230 000 forint/tonna

min. 40 000 forint/MWh

min. 35 000 forint/MWh

Farkas Tamás
vezérigazgató
okl. közgazdász, adótanácsadó
+36 70 381 05 30
farkas.tamas@eccconsulting.hu
Irodáink:

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1
6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7.

