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ELŐSZÓ

Munkánk során gyakran találkozunk azzal a kérdéssel, hogy egy adott tevékenységet 
milyen formában érdemes folytatni, és az ebből származó jövedelem adózására milyen 
szabályok vonatkoznak, melyik adózási módot célszerű választani. 

Ezek a kérdések a mezőgazdasági őstermelést érintő jogszabályi környezet 2021. évi 
átalakítása, az egyéni vállalkozók átalányadójának 2022. évi kedvező változásai miatt 
napjainkban egyre többször merülnek fel. Az egyéni vállalkozást folytató adózók érdek-
lődését tovább fokozza, hogy könyvünk megírásának időszakában a legkisebb vállalko-
zások által előszeretettel alkalmazott kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 
2022. szeptember 1. napjával hatályon kívül helyezésre kerülnek, és egy új, sokkal szűkebb 
adóalanyi kört érintő adózási forma, a kisadózó vállalkozók tételes adója jelenik meg a 
válaszható adózási módok palettáján. 

Kiadványunkban az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők által alkalmaz-
ható átalányadózás szabályait ismertetjük az adóalanyiság megszűnésétől kezdve a jöve-
delem megállapításán át egészen a tevékenység megszüntetéséig annak érdekében, hogy 
az érintettek teljes körű ismeretek birtokában választhassák ezt az általános szabályokhoz 
képest kedvezőbb adó-és adminisztrációs teherrel járó adózási módot. 

Igyekeztünk segítséget nyújtani azok számára is, akik a kisadózó vállalkozások tételes 
adójának megszűnése miatt kénytelenek más adózási módszert választani. 

A szabályokat kiegészítettük gyakorlati tudnivalókkal és számítási példákkal is, bízunk 
abban, hogy ez sokak számára segít eligazodni az átalányadózás rejtelmeiben. 

 A szerzők




