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CSÖKKEN AZ EKHO, DEVIZÁBAN IS FIZETHETŐ A 

TÁRSASÁGI ADÓ 

A magyar vállalkozók és vállalkozások támogatása érdekében, több kedvező adóváltozásról 

döntött a kormány; ma jelent meg a két erről szóló kormányrendelet. Az egyszerűsített 

közteherviselés hozzájárulás (ekho) mértéke 13 százalékponttal csökken, szeptembertől ugyanis 

megszűnik az úgynevezett kifizetői ekho - közölte a Pénzügyminisztérium (PM). 

Közleményükben azt írták, különösen megéri az ekhót választani szeptember 1-től az 

előadóművészeknek. A háborús gazdasági helyzet miatt a cégek adófizetését is egyszerűsíti a 

kormány, hiszen a társasági adót nemcsak forintban, hanem dollárban vagy euróban is 

megfizethetik - tették hozzá. 

Akinek nem felel meg az új kata, vagy azt nem választhatja, számos kedvező adózási mód áll a 

rendelkezésére. Az egyéni vállalkozóknak az átalányadózás, a cégeknek a kisvállalati adó lehet 

alternatíva. A kedvezőbbé váló szabályok miatt a művészeknek pedig az ekho lehet a legjobb 

választás. Tavaly még mintegy 41 ezren ekhóztak, de szeptembertől ez a szám jelentősen megnőhet 

- írta a PM. 

Ismertették, szeptember 1-től csak 15 százalék lesz a fizetendő ekho mértéke. Ezért az íróknak, az 

újságíróknak, az előadóknak, a művészeknek, illetve az előadásokban segédkező szakmák 

képviselőinek (például hangmérnökök, díszletezők, statiszták, sminkesek, jelmezkészítők) megéri az 

ekhot választani. 
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TÁRSASÁGI ADÓ EURÓBAN ÉS AMERIKAI DOLLÁRBAN 

A háborús gazdasági helyzet miatt a kormány gazdaságvédelmi intézkedésként arról is döntött, 

hogy a társasági adó euróban vagy amerikai dollárban is megfizethető. A magyar társasági adó 

Európában a legalacsonyabb  (9 százalék), amely jelentősen hozzájárult eddig is a magyar 

gazdaság  növekedéséhez és jelenleg is hozzájárul a gazdaság védelméhez. A mostani változás 

nagy könnyebbséget is hozhat - jellemzően - azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben 

vagy teljes egészében devizában érkezik be. A cégnek csak annyi a teendője, hogy ezt előzetesen 

bejelenti az adóhivatalnak. Ha ezt az adófizetési módot választja a cég, akkor az erről szóló űrlapot 

az adóév első napját megelőző hónap első napjáig nyújthatja be. Az elutalt euró vagy amerikai 

dollár összege az utalással érintett bankszámla megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti 

Bank által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az adózó 

adószámláján. A bejelentés már a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében 

is megtehető - ismertette a Pénzügyminisztérium. 

Az egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 

297/2022. (VIII.9.) kormányrendelet, illetve a társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 

298/2022. (VIII.9.) kormányrendelet a 134. számú Magyar Közlönyben jelent meg, amely itt érhető 

el. 
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