
53. § *  (1) A jövedelmet a bevételből   

a) az egyéni vállalkozó 40 százalék, 

b) az adóév egészében kizárólag a (2) bekezdésben, vagy kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott 

és a c) pont szerinti tevékenységből bevételt szerző egyéni vállalkozó 80 százalék, 

c) az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységből bevételt szerző egyéni vállalkozó 90 

százalék, 

d) a mezőgazdasági őstermelő 90 százalék költséghányad levonásával állapítja meg (átalányban 

megállapított jövedelem). 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységek a következők: *  

a) mezőgazdasági, erdőgazdálkodási (TESZOR 01, 02), bányászati (TESZOR 05-től 09-ig) és 

feldolgozóipari (TESZOR 10-től 32-ig) termék-előállítás, építőipari kivitelezés (TESZOR 41, 42); 

b) mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás (TESZOR 01.6), vadgazdálkodáshoz kapcsolódó 

szolgáltatás (TESZOR 01.70.10), erdészeti szolgáltatás (TESZOR 02.40.10) és zöldterület-kezelés 

(TESZOR 81.30.10); 

c) halászati szolgáltatás (TESZOR 03.00.71), halgazdálkodási szolgáltatás (TESZOR 03.00.72); 

d) feldolgozóipari szolgáltatás (TESZOR 10-től 32-ig) a bérmunkában végzett szolgáltatás és az egyéb 

sokszorosítás (TESZOR 18.20) kivételével; 

e) építőipari szolgáltatás (TESZOR 43); 

f) ipari gép, berendezés, eszköz javítása (TESZOR 33.1), gépjárműjavítás (TESZOR 45.20), személyi, 

háztartási cikk javítása (TESZOR 95.2), épületgépészeti berendezések javítása (TESZOR 43.21, 43.22, 

43.29); 

g) a taxis személyszállítás (TESZOR 49.32.11) személygépjármű kölcsönzése vezetővel (TESZOR 

49.32.12), egyéb máshová nem sorolt szárazföldi személyszállítás (TESZOR 49.39.39), közúti 

áruszállítás (TESZOR 49.41.1); 

h) számítógép, kommunikációs eszköz javítása (TESZOR 95.1); 

i) fényképészet (TESZOR 74.20); 

j) textil, szőrme mosása, tisztítása (TESZOR 96.01), fodrászat, szépségápolás (TESZOR 96.02), 

hobbiállat-gondozás (TESZOR 96.09.11); 

k) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján folytatott 

vendéglátó tevékenység (TESZOR 56). 

(3) Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége év közben oly módon változik, hogy a 

korábban alkalmazott költséghányad alkalmazására már nem jogosult, a változás időpontjában az év 

első napjára visszamenőlegesen át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb 

költséghányad alkalmazására. 

(4) Ha az adóévre átalányadózást választó egyéni vállalkozó elhunyt és a tevékenységét folytató 

özvegye vagy örököse, vagy egyesített tevékenység esetén az özvegye vagy az örököse is az 

átalányadózást választotta, akkor az elhunyt esetében az elhalálozás napjáig elért bevétel alapján 



átalányban megállapított jövedelmet - az időarányos bevételi értékhatár figyelmen kívül hagyásával - 

az elhunyt által megszerzett jövedelemnek kell tekinteni azzal, hogy az elhunyt által elért bevétel 

beleszámít az özvegy vagy az örökös esetében az átalányadó alkalmazásának feltételéül megjelölt 

bevételi értékhatárba. 

 

441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet 

az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról 

szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról   

2. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53. § (2) bekezdésétől eltérően a 

TESZOR 85.53.11 Személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80 

százalékos költséghányad alkalmazható. 


