
 

1995. évi CXVII tv. 50. § *  (1) *  Az egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás 
helyett adóévenként az adóév egészére a 8. számú melléklet rendelkezései szerint átalányadózást 
választhat az (5)-(9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve.   

(2) *  A mezőgazdasági őstermelő az átalányadózást akkor alkalmazza, ha az e tevékenységéből 
származó bevétele az adóévben az éves minimálbér tízszeresét nem haladja meg. Az őstermelő 
az átalányadózás alkalmazása helyett - választása szerint - adóévenként az adóév egészében a 
Második rész rendelkezései alapján állapíthatja meg a jövedelmét. 

(3) *  Az átalányadózás kizárólag az egyéni vállalkozói, illetőleg mezőgazdasági őstermelői 
tevékenység egészére választható. 

(4) *  

(5) *  Az a magánszemély, aki egyéni vállalkozóként is és mezőgazdasági őstermelőként is jogosult 
az átalányadózás választására, külön-külön és egyidejűleg is alkalmazhatja a kétféle 
tevékenységre elkülönülten az átalányadózást. 

(6) *  A tevékenységét az adóévben kezdő egyéni vállalkozó, illetőleg mezőgazdasági őstermelő 
az átalányadózást a tevékenységének megkezdésétől választhatja az (1)-(5) bekezdések 
rendelkezései szerint. 

(7) *  Az az egyéni vállalkozó, aki az átalányadózását megszünteti vagy az arra való jogosultsága 
megszűnik, a megszüntetés (megszűnés) évére és az azt követő 12 hónapra átalányadózást 
ismételten nem választhat. 

(8) *  A tevékenységét év közben kezdő, megszüntető vagy szüneteltető egyéni vállalkozó az 52. 
§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi értékhatárt a tevékenység folytatásának napjaival 
időarányosan veheti figyelembe. E rendelkezés alkalmazásában tevékenységét év közben 
kezdőnek kell tekinteni azt az egyéni vállalkozót is, aki az átalányadózásra áttérést közvetlenül 
megelőző időszakban kisadózónak minősült. 

(9) *  E § alkalmazásában egyéni vállalkozói bevételnek az adóévben e törvény rendelkezései 
szerint megszerzett vállalkozói bevétel minősül. 

 

8. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez *    

Az átalányadót vagy a tételes átalányadót fizetők adózásának rendje 

Az átalányadót vagy tételes átalányadót (a továbbiakban együtt: átalányadó) fizető 
magánszemélyek adózására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 

1. *  Az egyéni vállalkozó, a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az előző évre 
vonatkozó éves adóbevallásához fűzött - a határidő letelte előtt benyújtott - nyilatkozatban 
jelentheti be az átalány választását a tárgyévre. A mezőgazdasági őstermelő - abban az esetben 
is, ha adóbevallásra nem kötelezett - az előző évre vonatkozó éves bevallása benyújtásának 
határidejéig azt jelenti be, ha átalányadózást nem választ (ideértve azt is, ha az átalányadózás 
feltételei nem állnak fenn); e bejelentés hiányában a mezőgazdasági őstermelő - ha annak feltételei 
egyébként fennállnak - átalányadózónak minősül. 

2. A tevékenységét kezdő, illetve egyesített tevékenység esetén az özvegy vagy örökös egyéni 
vállalkozó a bejelentkezésekor, vagy a tevékenység folytatásának bejelentésére nyitva álló 
határidőben jelenti be az átalányadózás választását. Az átalányadózónak, ha választását a 
következő évre is fenntartja, erről külön nyilatkoznia nem kell. 

3. A nyilatkozat a bejelentési határidő letelte után nem pótolható, illetve nem vonható vissza, 
kivéve, ha az átalány választásának a nyilatkozattétel időpontjában is hiányoztak a törvényes 
feltételei. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átalány-besoroláshoz szükséges valamennyi ismert 
adatot. 



4. A magánszemély az 1. pont szerinti bejelentés megtételéig nyilvántartásait a megelőző évre 
vonatkozó rend szerint vezeti. 

5. Az állami adó- és vámhatóság a bejelentés alapján a magánszemélyt az átalányozottak 
nyilvántartásába felveszi. 

6. Az átalányadó-besorolást érintő tevékenység módosítását, kiegészítését a változásra okot adó 
első értékesítést megelőzően kell bejelenteni. Az átalányadózást kizáró körülményt az ennek 
keletkezését követő 15 napon belül kell bejelenteni, a bejelentésben ezt a körülményt is meg kell 
jelölni. 

7. Ha az átalányadózás a tárgyévben a törvényi feltételek hiánya miatt megszűnik, vagy az 
átalányadózás-választás törvényi feltételeinek hiánya az átalányadózás választását követően jut a 
magánszemély tudomására, a magánszemély a megszűnésre okot adó körülmény 
bekövetkeztétől, vagy a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles a tárgyévre vonatkozó 
nyilvántartásait az általános szabályok szerint elkészíteni. 

8. Az átalányadózást választó a magánszemély adóját az önadózás szabályai szerint állapítja meg. 

9. Az átalányadó-előleget a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetni. 

 

 


