
 2023. évi adóváltozások összefoglalója 

 Összefoglaló a 2023. évi változásokról 

 Csak  azokat  a  rendelkezéseket  és  változásokat  tartalmazza,  amelyek  az  általam  könyvelt 
 vállalkozásokat  érinthetik.  Nagyon-nagyon  fontos,  hogy  elolvasd,  illetve  elolvastasd  az  érintett 
 dolgozókkal, mivel vannak lényeges változások, amit mindenkinek ismernie kell. 

 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a 
 garantált bérminimum megállapításáról : 

 A  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott  munkavállaló  részére  megállapított  alapbér  kötelező 
 legkisebb  összege  (minimálbér)  a  teljes  munkaidő  teljesítése  esetén  2023.január  1-jétől  havibér 
 alkalmazása esetén  232.000  forint. 

 A  legalább  középfokú  iskolai  végzettséget  vagy  középfokú  szakképzettséget  igénylő  munkakörben 
 foglalkoztatott  munkavállaló  részére  alapbérként  megállapított  garantált  bérminimum  a  teljes 
 munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér  alkalmazása esetén  296.400  forint. 

 Ennek megfelelően, arányosan emelkednek a a béreket terhelő munkáltatói és munkavállalói 
 járulékok is. Az összefoglaló végén egy tájékoztató táblázatban ezt bemutatom. 

 Egyszerűsített foglalkoztatás: 

 Bejelentése továbbra is megtehető a mobiltelefonra kifejlesztett applikáción keresztül. Az 
 egyszerűsített foglalkoztatás napi közterhe minimálbérhez kötött, alkalmi munka esetén  naponta a 
 hónap első napján érvényes minimálbér 1%-a, száz forintra kerekítve  . Ezért 2023- ra ez jelenleg 
 napi 2300 forint/fő/nap. 

 A kifizetés az alábbiak szerint alakul: 

 Minimuma  Mentesített 
 keretösszeg  (e 
 fölött  szja 
 fizetési 
 kötelezettsége 
 lesz az 
 alakalmazottnak! 

 Maximum  nincs,  de 
 deklarál  a  TAO 
 törvény  váll 
 érdekében  elismert 
 költséget,  az  e  fölötti 
 kifizetés  adóalap 
 növelő 

 Szakképzettséget nem 
 igénylő 

 1134 Ft/ óra  13 871 Ft / nap  21 340 Ft / nap felett 

 Szakképzettséget 
 igénylő 

 1483 Ft/ óra  13 630 Ft / nap  21 340 Ft / nap felett 



 A másik fontos változás, ami szintén sok vállalkozót érinthet, a bírósági letiltások 
 kezelésének intézménye. 

 Január  1-től  módosulnak  a  végrehajtási  eljárásban  a  jövedelem  letiltás  szabályai:  -  28  500  forintról 
 60  ezer  forintra  emelkedik  a  havi  jövedelem  nem  végrehajtható  része  -  142  500  forintról  200  ezer 
 forintra nő az az összeghatár, ami fölött a munkabér korlátlanul  végrehajtható. 

 (A  jelenlegi  szabályok  szerint  a  nettó  összeg  33  százalékos,  illetve  esetenként  50  százalékos  letiltásakor  nem 
 végrehajtható  a  havi  munkabérből  28  500  forint,  vagyis  az  öregségi  nyugdíj  legalacsonyabb  összegének  megfelelő  rész. 
 Korlátozás  nélkül  végrehajtható  a  munkabér  142  500  forint  feletti  része,  vagyis  az  öregségi  nyugdíj  legalacsonyabb 
 összegének  az  ötszöröse.  A  Vht.  módosításával  2023.  január  1-től  a  mentesség  szempontjából  nem  az  öregségi  nyugdíj 
 legalacsonyabb  összege,  28  500  forint,  hanem  60  ezer  forint  lesz  a  végrehajtás  alól  mentesített  jövedelem.  A  korlátozás 
 nélkül végrehajtás alá vonható munkabér nem 142 500, hanem a 200 ezer  forint feletti rész lesz. ) 

 A  NAV  nem  küld  ügyenként  külön  értesítést  a  változásokról,  a  munkáltatóknak,  kifizetőknek  2023. 
 január  1-től  az  új  szabályokat  kell  alkalmazniuk  a  korábban  benyújtott  jövedelemletiltásoknál  is.  A 
 jogszabály-módosítás  miatti  változásokat,  például  ha  csökken  a  havonta  levonható  és  a  NAV-nak 
 utalandó  összeg,  valamennyi  folyamatban  lévő  jövedelemletiltásnál  jelezni  kell  a  VHJOV 
 nyomtatványon.  A  folyamatban  lévő  letiltások  esetében  ezt  irodánk  automatikusan  megteszi.  Ezen 
 szabályrendszer  a  decemberi  béreket  még  nem  érinti,  akkor  sem,  ha  azok  kifizetésére  január 
 elején kerül sor! 

 Apákat megillető pótszabadság  : 

 Az  apa  gyermeke  születése  esetén  legkésőbb  a  gyermeke  születését  követő,  vagy  gyermek 
 örökbefogadása  esetén  legkésőbb  az  örökbefogadást  engedélyező  határozat  véglegessé  válását 
 követő  második  hónap  végéig  tíz  munkanap  szabadságra  (a  továbbiakban:  apasági  szabadság) 
 jogosult,  amelyet  kérésének  megfelelő  időpontban,  legfeljebb  két  részletben  kell  kiadni.  Az 
 apasági  szabadságra  a  munkavállaló  akkor  is  jogosult,  ha  a  gyermeke  halva  születik,  vagy 
 meghal. 

 A munkavállaló az apasági szabadság öt munkanapjára távolléti díjra, a hatodik munkanapjától  a 
 távolléti díj negyven százalékára jogosult. 

 Új rendelkezés 2023.01.01.-től az Mt.-ben: Szülői szabadság 

 A  munkavállalót  gyermeke  hároméves  koráig  negyvennégy  munkanap  szülői  szabadság  illeti  meg. 
 (Nem  évente  44  nap,  hanem  a  3  éves  korig  összesen  44  nap!)  A  szülői  szabadság 
 igénybevételének  feltétele,  hogy  a  munkaviszony  egy  éve  fennálljon  .  (Ha  félévente  munkahelyet 
 vált a dolgozó, akkor nem tud élni ezzel a lehetőséggel! ) 

 A  munkavállaló  részére,  ha  munkaviszonya  év  közben  kezdődött  vagy  szűnt  meg  –  az  apasági 
 szabadságot és a szülői szabadságot kivéve – a szabadság arányos része jár. 

 A  munkáltató  a  szülői  szabadságot  a  munkavállaló  kérésének  megfelelő  időpontban  adja  ki  .  (Ha  a 
 dolgozó  kéri,  ki  kell  adni!  )A  szülői  szabadságot  a  munkáltató  kivételesen  fontos  gazdasági  érdeke 
 miatt  sem  szakíthatja  meg,  nem  hívhatja  vissza  a  dolgozót.  A  szülői  szabadság  tartama  alatt  a 
 munkaviszonyt a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg. 



 A  munkavállaló  a  szülői  szabadság  tartamára  a  távolléti  díj  tíz  százalékára  jogosult,  amely 
 csökkenti  az  erre  az  időszakra  a  munkavállalónak  megfizetett,  a  kötelező  egészségbiztosítás 
 ellátásairól  szóló  gyermekgondozási  díj,  a  családok  támogatásáról  szóló  gyermekgondozást 
 segítő  ellátás  összegével.  (Vagyis,  ha  éppen  GYED-en,  vagy  GYES-en  van  a  szülő  és  igénybe 
 veszi a szülői szabadságot,akkor a GYED vagy GYES arányos összegét vissza kell fizetnie.) 

 A  munkaviszony  megszűnésekor  igazolást  kell  kiadni  a  már  felhasznált  és  a  még  megmaradt 
 szülői szabadság napjairól. Mivel az új rendelkezés, nincs még hozzá gyakorlati tapasztalat. 

 Személyi jövedelemadó 

 Bemelegítésként  ismét  felhívom  a  munkáltatók  figyelmét  egy  fontos  dátumra:  nagyon  fontos,  hogy 
 a  2022.  decemberi  munkabért  2023.01.10-ig  ki  kell  fizetni  ahhoz,  hogy  a  2022  évi  jövedelembe 
 beleszámítson.  Legkésőbb  eddig  a  dátumig  mindenkinek  MEG  KELL  KAPNIA  a  fizetését.  (Persze 
 előbb lehet fizetni, csak később nem.) Kérem, erre nagyon figyeljenek! 

 Ha  nem  sikerül  határidőben  elutalni  a  bért,  akkor  az  nem  lesz  2022  évi  jövedelem,  nem 
 szerepelhet  az  éves  igazoláson.  Ebben  az  esetben  kérem,  hogy  2023.01.05-ig  ezt  szíveskedjenek 
 velem  közölni,  azt  is,  ha  előreláthatólag  nem  fog  megtörténni  a  kifizetés,  mert  akkor  a  decemberi 
 járulékbevallás  beküldésével  is  várok  inkább  a  határidőig,  nem  küldöm  be  előbb.  2023.01.31-ig  ki 
 kell  állítanom  az  éves  adóigazolásokat  is.  Ha  nem  kapok  információt  a  késedelmes  kifizetésről  és 
 emiatt javítanom kell a 2022 évi igazolásokat, annak költségét ki  fogom számlázni. 

 Már 2021-től élő lehetőség, nem sokan használják egyelőre, de azért felhívom erre is a  figyelmet: 

 Adóelőleg-  nyilatkozatot  papíralapú  dokumentum  helyett  elektronikus  felületen  is  megteheti  a 
 magánszemély.  Ebben  az  esetben  az  adóhatóság  fogja  továbbítani  a  kifizető  felé.  Ha  esetleg 
 elfelejti  a  magánszemély,  hogy  már  elektronikusan  is  nyilatkozott  és  papíralapon  is  megteszi  ezt, 
 akkor a kifizetőnek a papíralapon tett nyilatkozatot kell figyelembe vennie. 

 Az oldal itt elérhető, ügyfélkapu szükséges hozzá: 

 https://onya.nav.gov.hu/#!/login 

 Fontos,  hogy  amennyiben  bármilyen  nyilatkozat  leadására  kerül  sor,  úgy  azt  a  NAV  honlapjáról  le 
 kell  tölteni,  ha  nem  az  előző  módon  nyilatkozik  a  munkavállaló,  és  be  kell  gyűjteni  a  dolgozóktól 
 2023 01 15-ig! 

 Nyilatkozni kell: 

 - 25 év alattiaknak, ha nem kívánják igénybe venni az adómentességet 

 -  30  év  alatti  anyáknak,  és  ha  25  év  alattiak  is,  akkor  arról  is,  melyik  mentességet  kívánják 
 igénybe venni 

 -  megbízási  díjak  és  egyéb  kifizetések  esetében  a  költséghányadról  kell  nyilatkozni  (nem 
 érvényesek a tavalyiak!) 

 - A négy gyermekes anyáknak 

 -  A  családi  adó  és  járulékkedvezményről,  annak  megosztásáról  is  nyilatkozni  kell  -  a 

 gyermekek utáni pótszabadságokról 



 És  bár  nem  nyilatkozat,  ne  felejtsük,  hogy  sok  esetben  a  minimálbér  és  a  garantált  bérminimum 
 miatt  módosítani  kell  a  munkaszerződéseket,  nem  megfeledkezve  a  szabadságok  esetleges  eltérő 
 kiadásáról szóló dokumentációról! Nem könyvelői kompetencia. 

 A  2022.09.01.-től  megszűnt  kisadózás  után  a  legtöbb  egyéni  vállalkozó  az  SZJA-n  belül  az 
 átalányadózásban  találta  meg  a  legkedvezőbb  adózási  formát.  Ebben  is  történik  változás  a 
 következő évben. 

 Átalányadó választásánál nem kell vizsgálni a választást megelőző adóév bevételét, eddig  kellett. 
 Átalányadó  újraválasztása:  Az  átalányadóból  kieső,  vagy  azt  megszüntető  egyéni  vállalkozó  a 
 megszűnés  évére  és  az  azt  követő  12  hónapra  nem  választhat  átalányadót  (eddig  4  éves  tiltás 
 volt) 

 Az átalányadó értékhatára az adóévben éves minimálbér tízszerese (27 840 000 Ft) 

 • Egész évben kizárólag kiskereskedő éves minimálbér ötvenszerese (139.200.000.- forint) 

 •  Nem  egész  évben  átalányadózó  vállalkozó–  Pl.  év  közben  kezdő,  vagy  év  egy  részében 
 szünetelő,  vagy  év  közben  megszűnő  vállalkozó–  Napi  időarányosítással  állapítja  meg  a  bevételi 
 értékhatárt 

 •  Ezt  a  szabályt  alkalmazza  az  áttérést  megelőzően  kisadózó  vállalkozó  (katásként  elért  bevétel 
 nem számít) 

 A Személygépjármű-vezető képzés költséghányada változik (szja-tv. 53. § (2)) 

 •  Személygépjármű-vezető  képzés  TESZOR85.53.11  átalányadó  költséghányada  80  %  -ra 
 változik (eddig 40% volt) 

 Az  átalányadózás  esetében  adómentes  az  az  adóelőleg  alap,  ami  az  éves  minimálbér  felét 
 (2023-ben  ez  6*232000  ft=1.392.000.-  ft)  nem  haladja  meg,  ha  ezt  meghaladja,  akkor  csak  a 
 felettes rész után kell az adóelőleget megállapítani. (SZJA tv. 47.§ (4a)) 

 A  jövedelmet  a  bevételből  40  –  80  –  90  %  költséghányad  levonásával  kell  megállapítani.  Az,  hogy 
 pontosan ki melyik költséghányadot alkalmazza,az a saját tevékenységi körétől függ. 

 A  40%  költséghányadba  tartozik  minden  átalányadózó  egyéni  vállalkozó,  aki  nem  tartozik  a  80  és 
 90%-os kedvezményes sávba. 

 A  90%-os  kedvezményes  sávba  tartozik:  mezőgazdasági  őstermelő,  valamint  az  adóév 
 egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozó. 

 A  80%-os  kedvezményes  sávba  tartozó  tevékenységek  a  teljesség  igénye  nélkül:  egyes 
 mezőgazdasági  tevékenységek,  erdészeti,  halászati  tevékenységek,  feldolgozóipar,  építőipari 
 S  zolgáltatás  (TESZOR43),  gépjárműjavítás  (TESZOR  45.20),  taxis  személyszállítás,  közúti 
 áruszállítás  (TESZOR49.41.1),  vendéglátó  tevékenység(TESZOR  56),  fodrászat,  szépségápolás 
 (TESZOR96.02))  iparigép,berendezés,eszközjavítása(TESZOR33.1),  személyi,háztartási  cikk 
 javítása(TESZOR95.2),épületgépészeti  berendezések  javítása(TESZOR43.21,43.22,43.29)  és 
 2023 évtől a fent említett személygépjármű-vezető  képzés (TESZOR 85.53.11.); 

 Továbbra  is  érdemes  elgondolkozni  az  átalányadózáson  pl.  a  saját  jogú  nyugdíjas  személynek  is, 
 aki  ingatlan-bérbeadással  foglakozik,  hisz  akár  teljesen  adómentes  is  lehet  az  ebből  adódó 
 jövedelme. Ehhez viszont egyéni vállalkozóvá kell válnia. 

 Az  átalányadózó  vállalkozóknak  az  eddigi  havi  járulékbevallás  helyett  negyedévente  kell  bevallást 
 benyújtani,  amivel  igazából  egyszerűsíteni  akart  a  jogalkotó  és  előreláthatólag  lesz  belőle  egy 



 előre  nem  kiszámítható  problémás  időszak.  Még  a  szakma  nem  látja  át  teljesen  a  negyedéves 
 bevallás  előnyeit,  de  a  hátrányait  már  látjuk.  Egyes  esetekben  –  pl.  ha  az  átalányadózó 
 foglalkoztató is pl. efo, vagy alkalmazottja van – akkor havi marad a  járulékbevallása! 

 Hátránya  lesz  pl.  az,  hogyha  negyedévente  kell  a  járulékot  bevallani  és  negyedévente  is  kell 
 befizetni.  Pontosan  ezért  kérjük,  aki  továbbra  is  a  havi  befizetésnél  szeretne  maradni,  akkor  azt 
 jelezze  irodánknak,  ezt  megkönnyítendő,  hamarosan  nyilatkozatot  küldünk.  Tájékoztatásul 
 közöljük,  hogy  azokban  az  esetekben,  ahol  a  bevétel  nem  egyenletes,  ez  némi  pontatlanságot  fog 
 eredményezni,  amit  negyedévente  korrigálni  kell.  Ez  a  pontatlanság  eredményezhet  túlfizetést,  de 
 akár  plusz  befizetni  valót  is,  de  egy  mikrovállalkozónak  szerintem  minden  esetben  követhetőbb, 
 mint a negyedéves elszámolás. 

 Hibrid és elektromos autó  szja-törvény 3. sz. mell.  II./4. és 6. pont, IV./1. pont; 11. sz. mell.  III./1. 
 pont H: 2022.10.01• Elszámolható kilométerenként 15 forint általános 
 személygépkocsi-normaköltség 

 – Hibrid járműbe beépített belső égésű motor hengerűrtartalma alapján meghatározott 
 üzemanyag-fogyasztási norma 70 %-a– 

 - Tisztán elektromos meghajtású jármű 100 kilométerenként 3 liter ESZ 95 ólmozatlan 
 motorbenzinnek a NAV által közzétett árával meghatározott összege, 

 - Kiküldetési rendelvénnyel igazolás nélkül elszámolható: Kiküldetési rendelvény szerinti  kilométer, 
 a fogyasztási norma és a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség, plusz a 
 kilométerenként 15 forint általánosszemélygépkocsi-normaköltség 

 Fontos  tudni,  hogy  sem  a  kiküldetési  rendelvényt,  sem  az  útnyilvántartást  nem  vezethetjük  önök 
 helyett!  Amennyiben  kiküldetési  rendelvénnyel  történik  az  elszámolás,  mindig  rendelkezésre  kell 
 álljon  a  hatályos  forgalmi  másolat,  és  az  aktuális  felelősségbiztosítás  befizetését  igazoló  bizonylat 
 is! 

 Elmaradt bejelentés pótlása hivatalból  Art. 1. számú mell. 3.4–3.7. 

 Egy  nagyon  régi  problémát  old  meg  a  következő  új  rendelkezés.  Azoknak  lesz  a  segítségére, 
 akiknek  a  jogviszonya  lóg  a  levegőben,  mert  a  munkáltatója  megszűnt,  eltűnt,  törölve  lett, 
 felszámolták  és  a  biztosítási  jogviszonyát  senki  nem  zárta  le,  kilépő  iratokat  nem  kapott. 
 Ugyanakkor  ezzel  probléma  is  eshet  az  ölébe,  hisz  elévülési  időn  belül,  visszamenőleg  akár  több 
 ezer  forintnyi  tartozást  is  megállapíthatnak  neki  elmaradt  egészségügyi  szolgáltatási  járulék  meg 
 nem fizetése miatt, ha közben nem volt biztosítási jogviszonya. 

 Jogviszony megszűnésének bejelentését hivatalból pótolja a NAV, ha 
 • A foglalkoztató jogutód nélküli megszűnik 
 • Egyéni vállalkozó halála vagy gondnokság alá helyezése esetén, ha özvegy, örökös nem 
 folytatja a tevékenységet 

 Tudomásra jutástól számított 15 napon belül értesíti az egészségbiztosítás nyilvántartást– 
 Vélelmezett időpont a munkáltató, kifizető megszűnésének időpontja, ezzel egyidejűleg a 
 természetes személyt is értesíti. 



 Kisvállalati adó ( KIVA) 

 Az adó mértéke 10% marad továbbra is. 

 Általános Forgalmi Adó 

 Az  új  építésű  lakóingatlanokra  vonatkozó  kedvezményes  5  %  adókulcs  2024.  december  31-ig 
 alkalmazható.  Azon  új  építésű  lakóingatlanok  esetén,  amelyeknél  a  teljesítés  időpontja  2025. 
 január  1-re  vagy  azt  követő  időpontra,  de  legkésőbb  2028.  december  31.  napjára  esik,  az 
 értékesítés  5  %  áfával  adózik,  ha-  építési  engedélyhez  kötött  építési  munka  esetén  a  lakóingatlan 
 építésére  az  építési  engedély  2024.  december  31-ig  véglegessé  válik,  vagy  az  épített  környezet 
 alakításáról  és  védelméről  szóló  törvény  szerinti  egyszerű  bejelentéshez  kötött  építési 
 tevékenységet legkésőbb 2024. december 31-ig bejelentették. 

 Helyi adók - Iparűzési adó 

 Új  rendelkezés  2023-tól  az  egyszerűsített  adóalap  meghatározás.  Egyszerűsített  adóalap 
 megállapítás  alkalmazására  jogosult  az  a  vállalkozó,  akinek  az  adóévben  a  bevétele  nem  haladja 
 meg a 25 millió Ft-ot, 
 -  az  Szja  tv.  Szerint  kizárólag  kiskereskedelmi  tevékenységet  végző  átalányadózók  esetén  a  120 
 millió Ft-ot. 
 A  12  hónapnál  rövidebb  adóév  esetén  naptári  napi  arányosítással  kell  12  hónapra  számítani  a 
 bevételt, és az időarányos részt figyelembe venni a fenti értékhatárok szempontjából. 
 -  nem  kell  megállapítani  az  általános  szabályok  szerint  fizetendő  iparűzési  adó  alapot  -  nem  kell 
 bevallást benyújtani 
 - nem kell az adóalapot megosztani a települések között, 
 - adóelőleget évente egyszer kell fizetni 
 -  ha  nincs  értékhatár  túllépés,  további  adófizetési  kötelezettség  nem  merül  fel  -  csak  teljes  adóévre, 
 a  székhely  és  a  telephelyek  vonatkozásában  egységesen  válaszható  -  tételes  adóalap 
 megállapítást  alkalmazó  vállalkozó  adómentességre,  adókedvezményre,  adócsökkentésre  nem 
 jogosult. 

 Bevételi sáv –tól  Bevételi sáv – ig  adó alapja  ha  2%  az  ipa,  akkor 
 az adó éves szinten 

 0 Ft  12 millió Ft  2,5 millió forint  50 ezer forint 

 12 millió 1 Ft  18 millió Ft  6 millió forint  120 ezer forint 

 18 millió 1 Ft  25  millió  Ft  (szja 
 kisker  esetén  120 
 millió Ft) 

 8,5 millió forint  170 ezer forint 

 25 millió Ft felett  normál  szabályok 
 alapján 

 Bevétel: 
 -Szja  törvény  hatálya  alá  tartozó  vállalkozó  esetén  az  Szja  törvény  szerinti  bevételt,  -  egyéb 



 vállalkozó esetén a Htv. 52. § 22. pontja szerinti nettó árbevételt kell figyelembe  venni 
 - KATA szerint adózó vállalkozások esetén a KATA törvény szerinti bevétel 

 Amennyiben  a  bevétel  túllépi  a  25  /  120  millió  Ft-ot-  az  egyszerűsített  adóalap  meghatározás  nem 
 alkalmazható  az  adóévben  és  az  azt  követő  adóévben  -  az  adóévben  benyújtandó  bevallásban  az 
 iparűzési  adó  kötelezettséget  az  általános  szabályok  szerint,  vagy  kiva  alanyiság  esetén  a  kiva 
 alanyokra vonatkozó egyszerűsített  adóalap-megállapítás szerint kell meghatározni 
 - a bevallás benyújtásával meg kell fizetni a különbözet összegét 
 - emelkedik az adóévre vonatkozó adóelőleg összege is 

 Bejelentés szabályai 

 Az egyszerűsített adóalap választását 
 -  annak  az  adóévnek  az  ötödik  hónapja  utolsó  napjáig  kell  bejelenteni,  amelyben  ezt  az 
 adómegállapítási  módot  kívánja  alkalmazni  (2023-ra  vonatkozó  alkalmazás  esetén  2023.  május 
 31-ig) 
 - a bejelentés az előző adóévre vonatkozó ipa bevallásban tehető meg 
 -  tevékenységét  adóévben  kezdő  vállalkozó  a  nyilatkozatot  az  első  adóévre  vonatkozó 
 bevallásában teheti meg 
 -  új  telephely  létesítése,  vagy  székhely  áthelyezés  esetén  az  egyszerűsített  adóalap 
 alkalmazására  vonatkozó  nyilatkozatot  a  bejelentés,  változás  bejelentés  nyomtatványon  kell 
 megtenni. 

 Az  egyszerűsített  adóalap  meghatározás  első  évében:  -  március  15-vel  a  korábbi  általános 
 szabályok  megállapított  iparűzési  adókötelezettség  alapján  adóelőleg  fizetési  kötelezettség  áll 
 fenn - meg kell fizetni! 
 -  ezen  összeg  beszámít  a  tételes  adókötelezettség  választása  miatt  május  31-ig  esedékes 
 adóelőleg összegébe 
 -  ténylegesen  a  már  megfizetett  előleg  részlet,  és  a  tételes  adóalap  megállapítást  választó 
 számára  előírt  adóelőleg  összege  közötti  (pozitív)  különbözet  erejéig  áll  fenn  adóelőleg  fizetési 
 kötelezettség. 

 Szociális hozzájárulási adó 

 Nem változik a mértéke, 2023.01.01-től is 13%. 

 Minimálbér és garantált bérminimum növekedés utáni járulékteher változása: 

 2023  2022  növekedés 
 Minimálbér  232 000  200 000  32 000 
 Szja 15%  34 800  30 000  4 800 
 Tbj 18,50%  42 920  37 000  5 920 
 Szocho 13%  30 160  26 000  4 160 
 Nettó bér 66,5%  154 280  133 000  21 280 
 Adó összesen 46,5%     107 880                       93 000                             14 880 



 2023  2022  növekedés 
 Garantált bérminimum  296 400  260 000  36 400 
 Szja 15%  44 460  39 000  5 460 
 Tbj 18,50%  54 834  48 100  6 734 
 Szocho 13%  38 532  33 800  4 732 
 Nettó bér 66,5%  197 106  172 900  24 206 
 Adóösszesen 46,5%  137 826  120 900  16 926 

 A  fentieken  kívül  változott  még  az  illeték  törvény,  a  Tao  törvény,  a  Széchenyi  pihenőkártyák 
 elszámolásának  szabálya,  a  jövedéki  adó  stb,  valamint  további  módosítások  is  várhatóak. 
 Fentiekről  és  a  további  változásokról  –  amennyiben  ügyfeleink  széles  körét  érintik  –  külön 
 tájékoztatót küldünk! 


