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Az őszi adótörvény-csomagban foglalt változások
• Az új szabályok elsősorban a COVID19 járvánnyal kapcsolatban bővítik az 

adómentes ügyletek körét. Bizonyos feltételek teljesülése mellett az Áfa törvény 
mentessé teszi az Európai Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott 
ügynökség vagy szerv általi termékimportot, illetve az ezen szervezetek részére 
történő termékértélesítést és számukra nyújtott szolgáltatást.

A 2021. folyamán elfogadott, áfa-t érintő változások
• Az eredetileg 2022. június 30-án megszüntetésre kerülő, gabonatermékekre, vas-

és acéltermékekre, illetve üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító 
forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) 
átruházására vonatkozó fordított adózás a fenti határnapot követően 
is alkalmazandó lesz. A rendelkezés időbeli hatálya feltehetően követi majd a 
veszélyhelyzet időbeli fennállását;

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ



E-Áfa bevallás
• A 2021. november 12-re várt eÁFA tervezetre vonatkozó eddigi szabályok 

felfüggesztésre kerülnek. A megvalósításra kerülő rendszer lényegesen 
komplexebb lesz, így már a kezdetektől minden adózó számára használható lesz 
és a vállalkozások ügyviteli folyamatait is képes támogatni a gép-gép kapcsolati 
kommunikációval. 

EU jogharmonizáció:
• A 2022-es adócsomag jogharmonizációs céllal azonos feltételeket teremt áfa és 

jövedéki adó tekintetében az uniós közös biztonság- és védelempolitika 
keretében történő tagállami fegyveres erők általi termékbeszerzés, termékimport 
és szolgáltatás-igénybevétel kapcsán a fegyveres erőknek a NATO közös védelmi 
erőfeszítése keretében történő beszerzéseivel.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ



A behajthatatlan követelések címén történő utólagos adóalap-csökkentés
kiterjesztése – 2021-től:

o azon követelésekre is érvényesíthető, amelyeknél a vevő (adós) nem minősül
áfa-alanynak (pl. magánszemély),

o természetes személyek adósságrendezési eljárása során a bíróság
mentesítette az adóst a fennmaradó adósságai megfizetése alól,

o a követelés eredeti esedékességétől továbbra is legalább egy évnek el kell
telnie, azonban ez a feltétel mellőzhető, ha a követelés polgári elévülési ideje
kevesebb, mint egy év.

További kiterjesztés 2022-től:
o Jelentősen könnyítette a jelenlegi jogszabálymódosítás a behajthatatlan 

követelés érvényesítésével kapcsolatos bonyolult feltételrendszert. 
Így törlésre került néhány, a vevőre az alapügylet teljesítési időpontjában 
vonatkozó negatív feltétel (például fizetésképtelenségi eljárás, adóhiány, 
adóhátralék hiánya). Ezáltal egyszerűbbé válik a behajthatatlan követelésre 
vonatkozó áfa visszaigénylési feltételeket teljesíteni.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ



A kedvező 1%-os adómérték kiterjesztése 2022-re

o 1%-os kedvező helyi iparűzési adómértékre vonatkozó rendelkezések
beépülnek a Helyi adókról szóló törvénybe.

Az állami támogatások uniós jogával való összeegyeztethetőség

o A fenti kedvezmény uniós szabályok szerint állami támogatásnak minősül.

Adminisztrációs teendők

o 2021-ben nyilatkozat beadása szükséges az 50%-os kedvezmény
igénybevételéhez

o Nyilatkozni kell a kedvezmény igénybevételének módjáról (átmeneti Covid
támogatásként vagy de minimis-ként kezeli-e a társaság).

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ



Adóemelési moratórium

o 2022-ben is folytatódik az idén kormányrendelettel bevezetett

adóelemelési moratórium, amelyet a Helyi adókról szóló törvénybe

emelnek be. A 2022. adóévre az önkormányzatok a 2020. december 2-

án fennálló adómértéket nem emelhetik, adókedvezmények,

mentességek körét nem szűkíthetik, új helyi adót, települési adót nem

vezethetnek be.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ



Személyi jövedelemadó (2021. nyarán elfogadott adótörvény-változások)

o Kriptoeszközökből származó jövedelem kifehérítése – külön adózó

jövedelemmé válik, minimálbér 10%-át meg nem haladó ügyleti bevétel

adómentes.

o Négy vagy több gyermeket nevelő anyák tartós adómentessége

o Kerékpár adómentessége

SZJA ÉS SZOCHO ADÓK



Cafeteria, reprezentáció, üzleti ajándék

Kedvezmények csak 2021-ig:

o A SZÉP-kártya juttatás, a reprezentáció és az üzleti ajándék után a

jelenleg hatályos rendelkezések szerint 2021. december 31-ig nem kell

szociális hozzájárulási adót fizetni. Megjegyzendő, hogy ezen

mentesülési időszak végének (2021. december 31.) további kiterjesztése

kapcsán a beterjesztett törvénytervezetek nem tartalmaznak előírást.

o Valószínűsíthető tehát, hogy a fenti juttatási körben, a 2021. december

31-ét követő kifizetések után a társaságoknak a személyi

jövedelemadó mellett újra szociális hozzájárulási adófizetéssel is

számolniuk kell majd, melyet a 2022. évi cafeteria-szabályzat

előkészítése kapcsán érdemes szem előtt tartani.

SZJA ÉS SZOCHO ADÓK



o Kedvezmények 2022-ben:

• 2,5 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke,

így az már csak 13 százalékos lesz.

• megszűnik a másfél százalékos szakképzési hozzájárulás, és a

szakképzés kifutó rendszerében a kifizetőnek nem kell szociális

hozzájárulási adót fizetnie sem a szakképzési munkaszerződés, sem

a tanulószerződés alapján a tanulóknak kifizetett jövedelem után.

SZJA ÉS SZOCHO ADÓK



• Új telephely szabályok

o Fogalmi kör bővülése 2021-től:

▪ Ha egy külföldi személy saját munkavállalóján, vagy vele más

jogviszonyban álló természetes személyen keresztül 183 napot

meghaladóan szolgáltatást nyújt (akár fizikai telephely nélkül is).

▪ Ha egy kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény telephelyet

rendel Magyarországra, de ilyen a magyar TAO törvény szerint

egyébként nem keletkezne.

Mindkét eset TAO telephelyet keletkeztet!

TÁRSASÁGI ADÓ



• Osztalék elengedése

o A megállapított, ki nem fizetett osztalékot az osztalékfizető társaságnál

közvetlenül az eredménytartalék növekedéseként kell elszámolni.

• Fejlesztési tartalék

o Eltörlésre kerül a TAO alap csökkentő tételnél a 10 milliárd Ft-os felső

korlát

▪ Az új felső korlát: az adózás előtti nyereség összege.

▪ Már a 2020-as évre is alkalmazható.

TÁRSASÁGI ADÓ



Hibrid gazdálkodó szervezet adózása Magyarországon

o 2022. január 1-jétől belföldi illetőségű adózónak minősül majd a

Magyarországon bejegyzett vagy itt székhellyel rendelkező hibrid

gazdálkodó szervezet, amennyiben belföldi illetőséggel nem

rendelkező többségi tulajdonosa olyan adójogrendszer hatálya alá

tartozik, amely ezt a hibrid gazdálkodó szervezetet is a helyi társasági

adó vagy annak megfelelő adó alanyaként kezeli (a Magyarországon

befektetővédelmi szabályozás alá tartozó befektetési formák
kivételével).

TÁRSASÁGI ADÓ
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• KIVA csökkenés

o 11%-ról 10%-ra módosul. Az eddig is rendkívül népszerű KIVA szerinti

adózás vonzereje ezzel az intézkedéssel tovább nő.

A VGD Hungary munkatársai segítséget nyújtanak a potenciálisan jogosult

vállalkozásoknak a KIVA, és a társasági adó szerinti adóterhelés

lemodellezésében az egyéni körülményeik figyelembevételével,

megállapítandó a számukra legoptimálisabb adózási módot.

KISVÁLLALKOZÓI ADÓ



• Osztalék elengedése – Tao szabály is 2021-től

o A megállapított, ki nem fizetett osztalékot az osztalékfizető társaságnál

közvetlenül az eredménytartalék növekedéseként kell elszámolni.

o Az osztalékról való lemondás alaphelyzetben kötelezettség elengedést

jelent, amelyet a bevétellel szemben kell elszámolni. De tartalmilag egy

saját tőke elemből újra bevételt képezni ez nem logikus. (Akár fiktív

bevételképzésre is lehetőséget biztosított.)

o IFRS-el egyező megoldást hozott az új szabályozás

o Korábbi határozatot meg lehet változtatni (pl. 0 helyett fizethető mert a

PTK nem tiltja, de az osztalékfizetési korlátot figyelembe kell venni.)

SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS 
FELKÉSZÜLÉS AZ ÉVZÁRÁSRA



• Fejlesztési célú támogatások

o A 2022-es adócsomag az összemérés elvének

érvényesülése érdekében a fejlesztési támogatások elszámolásánál is

lehetővé teszi a támogatási bevételek időbeli elhatárolását, hasonlóan

a működési célú támogatások elszámolásához.

• Szerződés elszámolási egységére vonatkozó új szabályok

o Egyes esetekben olyan szerződésekre is kiterjed(het)nek, amelyeknél 

nem indokolt, illetve nehézséget okoz azok alkalmazása. Ennek 

elkerülése érdekében lehetőség lesz arra, hogy sorozatgyártás esetén 

ne kelljen kötelezően alkalmazni a szerződés elszámolási egységére 

vonatkozó szabályokat.

o IFRS-el egyező megoldást hozott az új szabályozás

o Korábbi határozatot meg lehet változtatni (pl. 0 helyett fizethető mert a

PTK nem tiltja, de az osztalékfizetési korlátot figyelembe kell venni.)

SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS 
FELKÉSZÜLÉS AZ ÉVZÁRÁSRA



• Pótbefizetésekkel kapcsolatos Ptk.-változás

o A nyáron elfogadott PtK új szabálya 2022. január 1-től átülteti a

gazdasági társaságok közös szabályai közé a korlátolt felelősségű

társaságok pótbefizetésre vonatkozó szabályrendszerét.

o Ezáltal a jövőben – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével

– bármely gazdasági társaság esetében pótbefizetés elrendelésére

kerülhet sor, amely elősegíti a társaság működésének stabilitását,

fizetőképességének hatékony és gyors helyreállítását.

o 2022. január 1-től a veszteségek fedezésére fel nem használt

pótbefizetés rendezése is rugalmasabbá válik. Ellentétben a jelenlegi

szabállyal, melynek értelmében a veszteség pótlásához fel nem

használt pótbefizetéseket a tagoknak vissza kell fizetni, 2022. január 1-

től a társaság legfőbb szerve másként is dönthet.

SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS 
FELKÉSZÜLÉS AZ ÉVZÁRÁSRA



12%-ról 11%-ra csökken az adó mértéke.

Enyhébb szabályok adótartozás esetén:

Ha a KIVA szerint adózó vállalkozás az 1 millió Ft-ot

meghaladó adótartozását megfizeti még mielőtt az

KIVA ÚJ SZABÁLYAI

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Ferencz Gyöngyi

Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Partner

Email: gyongyi.ferencz@vgd.hu

Tel.: +36 30 9614 309


