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ELŐTERJESZTÉS –  7. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. október 27. 

A napirendet tárgyaló ülés:             Képviselő-testületi ülés 

Az előterjesztést készítette:                              Adó Csoport 

Előterjesztő: Heinczinger Balázs 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör tárgya: 

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL 

HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

A./ TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL 

A Képviselő-testület munkatervében meghatározottak alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt 

Képviselő-testületet a helyi adóbevételek szeptember 30-i állapot szerinti alakulásáról: 

Az adóbevételek alakulása évenként (adó év szeptember 30.-i állapot):  

 2019 2020 2021 2022 2022. évi 

előirányzat 

Teljesülés % 

Építményadó 77.307.624,- 71.256.956,- 83.774.249,- 74.043.658,-   83.500.000,- 88,68 % 

Telekadó   3.420.235,-   2.859.594,-   6.717.332,-   3.455.405,-     6.500.000,- 53,16 % 

Iparűzési adó 64.488.492,- 61.551.490,- 91.089.566,- 81.092.592,-   85.000.000,- 95,40 % 

Gépjárműadó 18.582.373,-                 0,-                 0,-                 0,-                   0,- 0 % 

Idegenforgalmi 

adó 

  3.291.990,-      800.000.-   3.789.740,-   5.644.080,-     2.500.000,- 225,76 % 

Talajterhelési díj      782.872,-      993.577,-       306.902,-      209.080,-        500.000.- 41,82 % 

Pótlék      454.825,-   1.464.253,-    1.811.609,-   1.051.143,- 

    7.000.000,- 66,06 % 
Bírság      184.528.-        15.119,-         76.668,-        26.151,- 

Települési adó    

2.814.080,- 

  2.862.037,-    4.118.850,-   3.546.947,- 

ÖSSZESEN 171.327.019,

- 

141.803.026,

- 

161.585.893,- 169.069.056,- 185.000.000,- 91,39 % 

A 2022. szeptember 30. napján fennálló adótartozások összege: 

Építményadó 22.568.342,- 

Telekadó 2.103.033,- 

Iparűzési adó 36.494.297,- 

Gépjárműadó 4.661.498,- 

Idegenforgalmi adó 364.900,- 

Talajterhelési díj 5.445.919,- 

Települési adó 8.744,- 

Bírság 872.363,- 

ÖSSZESEN 72.519.096,- 
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A 2022. szeptember 30. napján fennálló késedelmi pótlék tartozás: 9.081.465,- Ft. 

A fennálló hátralékok behajtása érdekében az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásokról szóló 

2017. évi CLIII. törvény és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény által biztosított 

végrehajtási cselekményeket alkalmazunk. A kintlévőségek csökkentése érdekében megkezdtük a fizetési 

felszólítások postázását, a vállalkozók részére elektronikus úton megküldtük 2022.10.19.-i dátummal, 

valamint a fizetési határidők lejártát követően (kézhezvételtől számított 8 nap) megkezdjük a bankszámlák 

elleni inkasszók benyújtását és a jövedelem letiltás kezdeményezését. 

Az adózók élnek a jogszabály által adta fizetési könnyítés – részletfizetés, fizetési halasztás – engedélyezése 

iránti kérelem lehetőségével. Az adóhatóság a benyújtott kérelmeket méltányossági és mérlegelési 

jogkörében eljárva bírálja el, mely eredményeként ebben az évben részletfizetést 9 esetben 1.207.321,- Ft 

adóra engedélyezett. 

Magánszemélyek esetében a törvény lehetővé teszi az adómérséklést, mely esetében lehetséges az adó, 

pótlék, bírság méltányosságból történő elengedése. A méltányossági eljárások során 1 esetben került sor 

döntés meghozatalára, mellyel 50.000,-Ft bírság és végrehajtási költség törlése történt meg. 

Az adóztatási feladatokon kívül törvényi kötelezettségünknek eleget téve egyéb adóigazgatási feladatokat is 

el kell látnunk. A hagyatéki, gyámügyi, végrehajtási eljárásokhoz, egyéb hivatalos megkeresésekhez, idén 

eddig 338 esetben volt szükség ingatlan értékelésére, a helyszíni szemle eredményeként adó- és 

értékbizonyítvány kiállítására. Emellett az adóhatóság belföldi jogsegély keretein belül a rendelkezésre 

álló adatok alapján szeptember végéig 10 adóigazolást adott ki. 

Építményadó: 

Adóköteles az önkormányzati illetékesség területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára 

szolgáló épület, épületrész. Az építményadóban az épületek, épületrészek után 2022. évtől alkalmazható 

adómaximum 2.018,-Ft/m2/év. Az önkormányzati rendelet szerint az ingatlannyilvántartásban nem 

lakásként (így különösen: hétvégi ház, üdülő, gazdasági épület) nyilvántartott épület esetében (garázs 

kivételével) 900,-Ft/m2/év, garázs esetében 270,-Ft/m2/év, az ingatlan-nyilvántartásban lakásként 

(lakóházként) nyilvántartott, vagy a tulajdonos lakóhelyeként bejegyzett épület esetében 150,-Ft/m2/év, 

vállalkozások céljára szolgáló, illetve az azt közvetlenül kiszolgáló épület, épületrész, helyiség esetében 

egységesen 150,-Ft/m2/év az adó mértéke. Az adónemben adózók száma 3757, az adótárgyak száma 4294 

db. 

Az építményadóban 2022 évben az éves előírás 93.958.826,-Ft, melyre 2022.09.30.-ig 74.043.658,- Ft 

befizetés érkezett. 

Szeptember elején megkezdődött a Nagymaros illetékességi területén lévő építmények 

adófeltárása/ellenőrzése, melynek eredményeképp 2022.09.30-ig 89 adótárgy esetében lett megküldve 

felszólítás az építmény bevallására. A kiküldött felhívásokra visszaküldött bejelentések alapján 2022.09.30-

ig 917.720,-Ft adó került határozatban kivetésre. 

Telekadó: 

A telekadót érintően 2022. évtől alkalmazható adómaximum 366,9,-Ft/m2/év. A jelenleg hatályos 

önkormányzati rendelet szerint 30,-Ft-ot fizetnek egy m2 telek után. Az adónemben az adózók száma: 148, 

az adótárgyak száma 142 db. 

A telekadóban 2022 évben az éves előírás 5.506.168,- Ft, melyre 2022.09.30.-ig 3.455.405,- Ft bevétel 

érkezett. 

Helyi iparűzési adó: 

A helyi iparűzési adót a város illetékességi területén az állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási 

tevékenységet végző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők, a törvényi előírásnak 

megfelelően a számított adóalap után fizetik. A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az adónemben 

az adózók száma: 407. 



3. oldal, összesen: 7 

Ebből az adónemből 2022.09.30.-ig 81.092.592,- Ft bevétel érkezett. Ezen felül az adó felezése miatt kieső 

helyi iparűzési adó bevétel kompenzációja 27.461.351,-Ft. 

Idegenforgalmi adó: 

Az idegenforgalmi adót a szálláshelyszolgáltatást igénybe vevő vendégek fizetik meg a szállás árában. A 

szállásadó ezt a beszedett adót fizeti meg a havi bevallása alapján. A 2022. évtől alkalmazható adómaximum 

550,3,-Ft/fő/vendégéjszaka. Nagymaroson ez a mérték a jelenleg hatályos rendelet szerint 400,-Ft, melyből 

2022.09.30.-ig 5.644.080,- Ft bevétel származott. Jelenleg 62 szálláshely működik a városunkban. A 2022 

évre eddig bevallott vendégéjszakák száma 11811, a tavalyi évben 13685, míg 2020-ban az összes 

vendégéjszaka szám 11861 volt 

Gépjárműadó: 

A gépjárműadó a központi költségvetés bevételét képezi, melyet az állami adóhatóság szed be. A 2021. 

január 1-e előtti adóhátralékokat továbbra is az önkormányzatok tartják nyilván, hajtják be, a befizetésre 

kerülő adót minden hónapban tovább kell utalni a Magyar Államkincstár megfelelő bankszámlaszámára. 

Ebben az évben mindezidáig 436.794,- Ft gépjárműadót utaltunk át a központi költségvetés számlájára. 

Települési adó/vízi járművek adója: 

Adóköteles a hatósági nyilvántartásban szereplő vízi járműnek az önkormányzat közigazgatási területén 

történő tárolása. Az adókötelezettség a vízi jármű tárolása megkezdése napjával keletkezik. Minden 

megkezdett hónap számít. Az adó mértéke kilowattonként 50 kilowatt teljesítményig 25,-Ft/hó, 50-100 

kilowatt teljesítmény között 35,-Ft/hó, 100 kilowatt teljesítmény felett 45,-Ft/hó. 

Az adónemben 2022 évben a befolyt adó összege 3.546.947,- Ft. 

Egyéb bevételek: 

A helyi adóbevételeken túlmenően az önkormányzat bevételeit képezi még a megállapított késedelmi 

pótlékra, kiszabott bírságra megfizetett 1.077.564,- Ft. 

B./ A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA 

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stab.tv.) 32. §-a 

szerint adókötelezettséget megállapító, adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve a 

kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabályt a hatálybalépését megelőzően 30 nappal 

előbb ki kell hirdetni. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, ebből következően 

a hatályos szabályozást módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető 

hatályba. 

 

Amennyiben önkormányzatunk 2023. január 1-jén kívánja hatályba léptetni a módosított adórendeletet, úgy 

azt legkésőbb 2022. december 2-ig ki kell hirdetni a helyben szokásos módon. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) „súlyosbítási tilalmára” tekintettel, 

melynek értelmében az adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóteher rendeletmódosítással nem 

súlyosbítható, valamint a Stab.tv. hivatkozott jogszabályi rendelkezésére, amennyiben 2022. december 2-ig 

a módosított adórendelet nem kerül kihirdetésre, úgy 2023-ban annak évközi hatályba léptetésére 

nem lesz lehetőség. 

 

Adónemek: 
A környező települések adómértékei: 

Verőce Szokolya Kismaros Nagymaros Visegrád Szob Zebegény 

Építményadó (nem 

lakás) (Ft/m2): 
800,- 1 000,- 800,- 

900,- 

150,- 

800,- 

550,- 
500,- 

750,- 

350,- 

Építményadó 

(lakóház) (Ft/m2): 
100,- ------ ------- 150,- 100,- 500,- 350,- 

Garázs (Ft/m2) ------ ------ ------ 270,- 20,- 500,- 100,- 

Magánszemélyek 

kommunális adója 

(Ft/adótárgy): 

------ 20 000,- 22 000,- ------ 20.000,- 10.000,- ------- 
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Telekadó ------ ------ 25,- 

 

 

 

30,- 200,-   

Tartózkodási idő 

utáni 

idegenforgalmi adó 

(Ft/vendégéjszaka): 

200,- 350,- 400,- 400,- 550,- 400,- 400,- 

Településkép 

védelmi adó 

(Ft/m2) 

------ ------ ------ ------- 
800,- 

1.000,- 
------ ------ 

Iparűzési adó: 

- áll. jelleggel 

végzett iparűzési 

tev. (adóalap %-a): 

1,7 % 2 % 1,8 % 2 % 1,8 % 2 % 2 % 

 

Javaslatok: 

• idegenforgalmi adó emelése (500,- Ft/fő/éj) 

Amennyiben a vendéglátásban megmutatkozó tendencia nem változik a jövőben, úgy a 100,- Ft/fő/éj 

emelés plusz 1.000.000,- – 1.500.000,- Ft közötti adóbevélt jelentene per év. 

• egyéb más adók (építményadó, telekadó, települési adó) a jelenlegi gazdasági helyzet miatt nem 

javasoljuk az adóemelést, mivel ez visszájára fordulhat, lehetséges, hogy egy esetleges emelés esetén 

csökkenne az adófizetési kedv. 

• javasoljuk az építményadó kedvezmény (a nem lakásként nyilvántartott, de a tulajdonos 

lakóhelyeként bejegyzett épület esetében 150,- Ft/m2/év) átgondolását, mivel sok esetben csak azért 

történik bejelentkezés, hogy kedvezőbb adófeltételekkel fizethessenek, de a valóságban nem élnek 

ott életvitelszerűen. Ez bizonyos esetekben további feladatokat háríthat az önkormányzatra (pl: 

hagyaték). 

 

 

Jövő évet érintő változások: 

2022.10.18. dátummal benyújtásra került Egyes adótörvények módosításáról címmel törvényjavaslat. 

Ennek az önkormányzatot iparűzési adó témában érintő része az alábbi: 

 
IV. Fejezet 
HELYI ADÓK 
11. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása 
62. § 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (11) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(11) Az a vállalkozó, aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint szokásos 
piaci ár alkalmazására kötelezett, a kapcsolt vállalkozásával kötött ügyletből származó nettó 
árbevételt vagy nettó árbevétel-csökkentő költséget, ráfordítást a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló törvény szerinti szokásos piaci ár alapulvételével állapítja meg. A nettó 
árbevétel csökkentésének vagy a nettó árbevételt csökkentő költség, ráfordítás összege növelésének 
feltétele, hogy a vállalkozó rendelkezzen a vele szerződő fél azon nyilatkozatával miszerint az 
ugyanakkora összeggel növelte a nettó árbevételt vagy csökkentette a nettó árbevételt csökkentő 
költség, ráfordítás összegét az őt terhelő iparűzési adó alapjának megállapítása során. Ha a szerződő 
fél nem alanya a helyi iparűzési adónak, vagy a szokásos piaci ár miatti korrekció olyan ügyletre 
vonatkozik, melyben az ellenérték nem befolyásolja a szerződő fél helyi iparűzési adóalapjának 
összegét, akkor a nyilatkozatnak azt kell tartalmaznia, hogy e korrekciót az őt terhelő, a helyi 
iparűzési adónak megfelelő külföldi adó, ennek hiányában a társasági adó vagy annak megfelelő 
külföldi adó alapjának megállapítása során figyelembe vette.” 
63. § 
A Htv. 39/A-39/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
18 
„39/A. § 
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(1) Az a vállalkozó, akinek/amelynek az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi 
arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan – a bevétele nem haladja meg 
a) a 25 millió forintot, 
b) a 120 millió forintot, feltéve, hogy az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónak minősül, 
(a továbbiakban az a) és b) alpont szerinti vállalkozó e § alkalmazásában együtt: kisvállalkozó) az 
adóévi adó alapját a (2) bekezdésben foglaltak szerint is megállapíthatja. 
(2) A kisvállalkozó (4) bekezdés szerint bejelentett döntése alapján az adó alapja a kisvállalkozó 
székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 
a) 2,5 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév 
esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan – a 12 millió forintot nem 
haladja meg, 
b) 6 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén 
napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan – a 12 millió forintot meghaladja, de a 
18 millió forintot nem haladja meg, 
c) 8,5 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév 
esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan – a 18 millió forintot 
meghaladja, de az 25 millió forintot – az (1) bekezdés b) pontja szerinti kisvállalkozó esetén a 
120 millió forintot – nem haladja meg, 
azzal, hogy e § alkalmazásában bevétel alatt a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá 
tartozó magánszemély kisvállalkozó esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 
bevételt, más kisvállalkozó esetén a nettó árbevételt kell érteni. 
(3) Ha az adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az adóévi adóalap a (2) bekezdés szerinti adóalapnak 
az adókötelezettség napjai alapján napi arányosítással számított időarányos összegével egyezik 
meg. 
(4) A (2) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását 
a) a kisvállalkozó – az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó az első 
adóévről szóló adóbevallásban az első adóévre is – az adóévet megelőző adóévről szóló 
bevallási nyomtatványon az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig 
b) a tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén kezdő vállalkozó – ide nem értve az 
adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozót – a bejelentkezési, változásbejelentési 
nyomtatványon 
jelenti be az adóhatóság számára. 
A kisvállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg a kisvállalkozó 
az adóalapját a (2) bekezdés szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, változás-bejelentési 
nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. 
(5) Ha a vállalkozó bevétele az adóévben meghaladja az (1) bekezdés szerinti rá vonatkozó 
összeget, akkor az adó alapját az adóévre és az azt követő adóévre a 39. § (1) bekezdés szerint, 
vagy, ha a 39/B. § szerinti adóalap-megállapítás feltételeinek megfelel, – választása szerint – a 
39/B. § szerint kell megállapítani. 
(6) Ha a kisvállalkozó már nem a (2) bekezdés szerint kívánja megállapítani az adóalapját, akkor e 
döntését az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig jelentheti be az adóhatóságnak. E bejelentéssel 
egyidejűleg adóelőleg bevallására köteles, a bevallott adóelőleg két részletben esedékes. A 
kisvállalkozó az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig teljesítendő adóelőleg-bevallással 
19 
egyidejűleg az előző adóév adójával azonos összegű adóelőleg, a következő adóév harmadik 
hónapjának 15. napjáig ezen összeg felével egyező összegű adóelőleg fizetésére köteles. 
(7) Ha a kisvállalkozó a (2) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor adóját az 
adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig köteles megfizetni. 
(8) Nem kell bevallást benyújtani, ha az adóévi adó összege nem haladja meg az adóévi adóelőleg 
összegét és – ha a megfizetett adóelőleg összege magasabb – az adózó az adóelőleg és az adóévi 
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adó összege különbözetének a visszatérítését nem kéri. Ha a kisvállalkozó az adóévet követő év 
ötödik hónapjának utolsó napjáig adóbevallást nem nyújt be, akkor úgy kell tekinteni, hogy az 
adóévi adófizetési kötelezettségének az adóévi adóelőleg megfizetésével kíván eleget tenni. 
(9) A kisvállalkozó az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – a 41. § (4) és (7) bekezdéseire 
figyelemmel – az adóévre adóelőleg fizetésére köteles, melynek összege az előző adóév adójának 
összegével azonos. A kisvállalkozót az adóelőleg-fizetésről bevallási kötelezettség nem terheli, ha a 
megelőző adóévről a (8) bekezdésre figyelemmel adóbevallás benyújtására nem köteles. 
(10) Abban az adóévben, amelyikben a kisvállalkozó a (2) bekezdés szerinti adóalap-megállapítási 
mód alkalmazására áttér, az adóév harmadik hónapjának 15. napján esedékes, az adóévre korábban 
bevallott adóelőleget annak eredeti esedékességekor köteles megfizetni. Az így megfizetett 
adóelőleg összege az előző adóévről szóló bevallás szerinti adó alapján számított, (9) bekezdés 
szerint fizetendő adóelőleg összegébe beszámít. 
(11) Ha a kisvállalkozó a (2) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor a helyi 
iparűzési adóban adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nem jogosult. 
39/B. § 
(1) A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját a kisvállalati adója alapjának 
20%-kal növelt összegében is megállapíthatja. 
(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az erről szóló 
bejelentést az adóévről szóló bevallásban legkésőbb az annak benyújtására előírt határidőig kell 
megtenni az adóhatóságnál. 
(3) Ha a vállalkozó kisvállalati adóalanyisága megszűnik, akkor az adó alapját a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adóévére az (1) 
bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére a 39. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani. 
(4) Ha a vállalkozó kisvállalati adóalanyisága megszűnik, akkor 
a) köteles a kisvállalati adókötelezettségéről szóló bevallás-benyújtással egyidejűleg a 
kisvállalati adóalanyiság megszűnését követő naptól az azt követő adóév első félévének 
utolsó napjáig terjedő időszakra (e pont alkalmazásában: előlegfizetési időszak) a bevallásban 
szereplő, a bevallással lefedett időszak naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegű 
adóelőleget az előlegfizetési időszakra eső egyes előlegfizetési időpontokra, egyenlő 
arányban bevallani azzal, hogy nem kell adóelőleget bevallani arra az előlegfizetési időpontra, 
amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget. 
b) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti 
adóévéről szóló bevallást a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 
szóló törvényben meghatározott időpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejűleg az adóévre 
már megfizetett előleg és a tényleges fizetendő adó összegének különbözetét megfizeti, illetve 
20 
igényelheti vissza.” 
64. § 
A Htv. 40/J. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Ha a vállalkozó az IFRS-ek alkalmazásáról vagy a számviteli politika változásáról szóló 
döntést követően, de az áttérés adóévét megelőzően jogutódlással megszűnik, az áttérési különbözet 
összegét a jogutód köteles megállapítani az (1) és (3) bekezdés megfelelő alkalmazásával.” 
65. § 
A Htv. VI. fejezete a következő 51/Q. §-sal egészül ki: 
„51/Q. § 
(1) A 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást 
alkalmazó vállalkozó a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május 31-ig nyújthat be adóbevallást. 
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vállalkozó a (3) bekezdés szerinti bejelentését nem teszi meg, akkor 
azzal a vélelemmel kell élni, hogy az iparűzési adó alapját 2023. január 1-jétől a 39/A. §-a szerint 
állapítja meg. 
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vállalkozó 2023. január 1-jétől nem kívánja az iparűzési 
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adó alapját a 39/A. § szerinti adóalap-megállapítási módszer szerint megállapítani, akkor e döntését 
2023. május 31-ig köteles – a bevallási vagy a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon – 
bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentéssel egyidejűleg a 2023. január 1. és a 2024. június 30. 
közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint adóelőleget is be kell vallani, melyet két részletben 
kell megfizetni, 2023. május 31-ei esedékességgel 50 ezer forintot és 2024. március 18-ai 
esedékességgel 25 ezer forintot.” 
66. § 
Hatályát veszti a Htv. 39/C. § (2) bekezdésében a „39/A. § vagy” szövegrész. 
V. Fejezet 


