
- a négy vagy több gyerme-
ket nevelő anyák kedvezmé-
nye 

- személyi kedvezmény 

- első házasok kedvezménye 

- családi kedvezmény. 

A személyi kedvez-

ményt továbbra is az 

veheti igénybe, aki: 

-súlyos fogyatékosságnak 

minősülő betegségben szen-

ved, amelyről orvosi igazo-

lással rendelkezik, valamint 

-rokkantsági járadékban 

vagy fogyatékossági támo-

gatásban részesül. 

Nem változik a kedvez-

mény érvényesítése: 

- év közben adóelőleg-

nyilatkozatban kérhető a 

munkáltatótól, illetve az 

összevont adóalapba tarto-

zó rendszeres bevételt jutta-

tó kifizetőtől, vagy 

- év végén, az adóévre vo-
natkozó személyijövedelem-
adó-bevallásban érvényesít-
hető egy összegben. 

SZÉP-kártya egységes 

keretösszege 

Az éves rekreációs keret-

összeg 450 ezer Ft lesz 

jövőre is, ha a munkavál-

laló munkaviszonya egész 

évben fennáll. A veszély-

helyzettel összefüggő tör-

vénymódosítások alapján 

2021. június 30-ig a re-

kreációs keretösszeg 

munkáltatónál 800 ezer 

forint marad, továbbá a 

2020.04.22. és 

2021.06.30. között mun-

kavállalói SZÉP Kártya 

számlákra utalt béren 

kívüli juttatásokat nem 

terheli szociális hozzájá-

rulási adó.  

A béren kívüli és 

egyes meghatározott 

juttatást terhelő köz-

terheket a kifizetőnek 

a juttatás hónapja kö-

telezettségeként kell 

megállapítania, beval-

lania és megfizetnie, 

így a SZÉP-kártyára 

utalt munkáltatói tá-

mogatás adókötele-

zettségének a megál-

lapítása során a jutta-

tás időpontjában ha-

tályos szabályok sze-

rint kell eljárni. Arra 

a juttatásra, amely az 

első félévben esedé-

kes, a 2020.évi LVIII. 

törvény (Vmtv.) sza-

bályai vonatkoznak, 

míg a második félév-

ben az Szja törvény ren-

delkezéseit kell alkal-

mazni. 

COVID miatti juttatások 

adómentessége 

A törvény kifejezetten adó-

mentesnek minősíti – ve-

szélyhelyzetre tekintet nél-

kül – a magánszemélyeknek 

ingyenesen biztosí-

tott védőoltást és járvány-

ügyi szűrővizsgálatot.  

 A járványügyi szűrővizsgá-

lat adómentes juttatás lesz a 

vizsgálat időpontjától füg-

getlenül, bármilyen jövőbeli 

járványhelyzetben is. 

Személyi kedvezmények 

kiterjesztése 

2021. január 1-jétől a sze-

mélyi kedvezmény szabályai 

több ponton változott. 

A személyi kedvezmény 

az összevont adóalap 

terhére vehető igénybe. 

Változott a kedvezmény 

mértéke, ami a jogosult-

ság hónapjaiban a mini-

málbér egyharmadának 

felel meg (száz forintra 

kerekítve). 

Ha valakinek több, személyi 

jövedelemadót, illetve adó-

alapot csökkentő kedvez-

mény jár, meghatározott 

sorrendben kell azokat ér-

vényesíteni: 

1.SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK 
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Online adóelőleg nyilatkozat 

A magánszemélyek elektronikus 

formában is megtehetik adóelőleg 

nyilatkozatukat ügyfélkapu-

regisztrációval, telefonos az 

„Értesítések” között tájékozód-

hatnak. A 2021-től hatályba lépő 

törvény-módosítás szerint a NAV 

a Magyar Államkincstár számára 

is továbbítja az adóelőlegnyilat-

kozatokat, ha a kifizető az állam-

háztartásról szóló törvény szerint 

a kincstári számfejtési körbe tar-

tozik. Ezzel a kincstári számfejté-

si körbe tartozó magánszemélyek 

számára is elérhetővé válik az 

online adóelőleg nyilatkozat meg-

tétele. 

Az adóelőleg-nyilatkozatok ha-

gyományos formái megmarad-

nak, továbbra is lehetőség van a 

NAV honlap Adóelőleg-

nyilatkozat Alkalmazással 

(ANYA) elkészített, kinyomtatott 

vagy a kézzel kitöltött nyilatkoza-

tokat a kifizetőknek személyesen 

átadni. 

 

A munkavállalónak bizto-

sított Budapest-bérlet adó-

zása 

A munkáltató helyi Budapest-

bérletet biztosíthat munkavál-

lalójának a napi munkavégzés-

hez vagy a munkába járáshoz. 

Azt, hogy ez a juttatás adóköte-

les-e, az alábbi szempontok 

figyelembevételével lehet meg-

állapítani.  

Nem adóköteles a napi 

munkavégzéshez biztosí-

tott Budapest-bérlet, ha a 

munkavállaló nem munkába 

járáshoz használja, hanem a 

napi munkájához van rá szük-

sége.  

Ebben az esetben a helyi bérlet 

a tevékenység ellátásának felté-

tele, és mint ilyet, nem kell 

bevételként figyelembe venni, 

még akkor sem, ha azt a mun-

kavállaló egyébként magáncél-

ra is használhatja.  

Az adómentes juttatás feltétele, 

hogy a munkavállaló napi gya-

korisággal a munkáltató szék-

helyén, telephelyén kívül vé-

gezze tevékenységét, és ez a 

munkaköri leírásában is egyér-

telműen szerepeljen.  

Nem adóköteles a munkába 

járáshoz biztosított Buda-

pest-bérlet, ha nem buda-

pesti sem a lakóhely, sem a 

munkahely, de a munkába já-

ráshoz Budapesten is át kell 

szállnia, és az átszálláshoz helyi 

tömegközlekedési eszközt is 

igénybe kell vennie. Ebben az 

esetben a Budapest-bérlet meg-

térítése, legyen az a bérlet árá-

nak 86 százaléka vagy akár teljes 

egésze, nem számít adóköteles 

jövedelemnek.  

   Adóköteles  

- a munkába járáshoz bizto-

sított Budapest-bérlet Buda-

pesten belüli utazáshoz, ha  

a munkavállaló lakhelye és mun-

kahelye is Budapesten van, és 

csak a városon belül utazik mun-

kába és vissza. Ebben az esetben 

a biztosított bérlet ára munkavi-

szonyból származó jövedelem-

ként lesz adóköteles. 

2021 júliusától az adóhatóság 

a rendelkezésére álló számla 

információk alapján elkészíti 

az áfa bevallási tervezetet. A 

tervezetben megállapítják a 

fizetendő adót, valamint ja-

vaslatot tesznek az áthárított 

előzetesen felszámított áfa 

alapján a levonható adóra is.  

Online számla adatszol-

gáltatás és áfa bevallási 

tervezet 

2021. január 1-jétől (3 hónap 

türelmi idő mellett) véglege-

sen kiterjesztésre kerül az 

online számla adatszolgálta-

tás rendszere, a magánszemé-

lyek és a külföldiek felé kiállí-

tott számlák tekintetében is. 

 Figyelem!  

A tervezet adatait az adózó-

nak kell majd szükség sze-

rint módosítania, javítania. 

Az adóhatóság által készített 

áfa bevallási tervezet csak 

annak kifejezett elfogadásá-

val válik majd valódi beval-

lássá. 

A tervezet elfogadását, véglegesí-

tését mindenképpen mindenre 

kiterjedő ellenőrzési munka kell, 

hogy megelőzze. 

2. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 
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Adatszolgáltatásban szerepel-

tetendő adatok 

A szolgáltatandó adatok meghatá-

rozó részét 2021. január 4-től is a 

számla Áfa tv. szerinti kötelező 

adattartalma alkotja  

Nem adóalany természetes 

személy vevő adatai 

Az Áfa tv. rendelkezései alapján a 

vevő neve és címe mindig kötelező 

tartalmi eleme  a számlának, akkor 

is, ha a vevő nem adóalany termé-

szetes személy. Ettől eltérően az 

adatszolgáltatásban nem szere-

peltethető a vevő neve és címe, 

ha az nem adóalany természetes 

személy.  

Figyelni kell arra, hogy egy egyéb-

ként áfaalany személy, szervezet a 

termékbeszerzés, szolgáltatás 

igénybevétele során adóalanyi mi-

nőségében és nem adóalanyi mi-

nőségében is eljárhat. Azon ügy-

letek esetében, amelyeknél 

kérdéses, hogy a partner e 

termékbeszerzés, szolgáltatás 

igénybevétel során nem adó-

alanyként vagy adóalanyi mi-

nőségében jár-e el, a partner 

nyilatkozata az irányadó (az 

adóalanyi minőségben való 

eljárás jellemzően az adó-

szám megadásával megvaló-

sul). 

 Vevői adószám 

Ha a számlán az Áfa tv. 169. § d) 

pontja alapján kötelező vevői adó-

számot vagy annak első 8 számje-

gyét szerepeltetni, akkor azt a 

számlaadat-szolgáltatásnak is tar-

talmaznia kell.  

 Az ügylet adatai 

A számláról szolgáltatandó adatok 

köre 2021. január 4-től alapvetően 

a számla kötelező adattartalmát 

öleli fel. Emellett meghatározott 

esetekben kiterjed egyéb olyan 

adatokra is, amelyek a számlá-

zott ügyletre vonatkoznak, de 

nem részei a számla Áfa tv.-ben 

meghatározott kötelező adattar-

talmának.  

Az adatszolgáltatás módja, 

határideje 

Az adatszolgáltatási kötelezett-

ség teljesítésének módja, határ-

ideje 2021. január 4-től nem vál-

tozik. 

Ennek megfelelően a nyomdai 

úton előállított nyomtatvány 

használatával kibocsátott számla 

esetén 

• ha a számlában áthárított adó 

összege eléri vagy meghaladja 

500 000 forintot, akkor az 

adatszolgáltatás a számla kibo-

csátását követő naptári napon 

belül, 

 

•   ha a számlában nincs áthárí-

tott adó vagy a számlában át-

hárított adó kevesebb, mint 

500 000 forint, akkor a számla 

kibocsátását követő négy nap-

tári napon belül kell az adato-

kat az Online Számla rendszer-

ben rögzíteni. 

A számlázó programnak tovább-

ra is – a gép-gép interfész hasz-

nálatához szükséges azonosító 

adatok megküldése mellett – a 

számla kiállításakor azonnal, 

emberi beavatkozás nélkül, XML

-formátumban, a NAV közlemé-

nyében meghatározott módon és 

adatszerkezetben, elektronikus 

úton kell továbbítania az adato-

kat az Online Számla rendszer-

be. Az adatszolgáltatás akkor 

minősül teljesítettnek, ha az 

adatszolgáltatás az Online Szám-

la rendszerbe beérkezett és a 

sikeres feldolgozást a rendszer 

visszaigazolta. 

Alkalmazás 

A módosult előírásokat 

• a számlázó programmal 2021. 

január 4-én és azt követően kiál-

lított és 

• a nyomdai úton előállított 

nyomtatvány használatával 

2021. január 4-én és azt követő-

en kibocsátott számlára kell al-

kalmazni.  

 

 

 A kötelezettség elmulasztásá-

nak következményei 

A NAV a 2021. január 04. és márci-

us 31. közötti időszakra vonatkozó-

an – meghatározott feltételek mel-

lett – nem szab ki mulasztási bírsá-

got akkor, ha az áfaalanyok nem, 

vagy nem megfelelően szolgáltatnak 

adatot azokról a számláikról, ame-

lyek 2021. január 4-től újonnan ke-

rülnek be az adatszolgáltatással 

érintett számlák körébe. Szintén 

legkésőbb 2021. március 31-ig van 

lehetősége az áfaalanyoknak szám-

lázó programjaikat felkészíteni az 

új, 3.0-ás verziójú séma alkalmazá-

sával történő adatszolgáltatásra a 

NAV által alkalmazandó szankciók 

nélkül. 

A szankciómentes időszakot követő-

en, az adatszolgáltatási kötelezett-

séggel érintett áfaalany számlaadat-

szolgáltatása teljesítésének elmu-

lasztása, késedelmes, hiányos, hibás 

vagy valótlan adattartalmú teljesíté-

se esetében az adóhatóságnak tör-

vényi felhatalmazás alapján az eset 

összes körülményének mérlegelésé-

vel lehetősége van mulasztási bírság 

kiszabására. 
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Online számlaadat-

szolgáltatás a tárgyi adó-

mentes bizonylatokról 

2020. július 1-jétől az adó-

alany köteles az állami adó- 

és vámhatóság részére adatot 

szolgáltatni egy másik, belföl-

dön nyilvántartásba vett adó-

alany részére belföldön telje-

sített termékértékesítéséről, 

szolgáltatásnyújtásáról kibo-

csátott számláról, számlával 

egy tekintet alá eső okiratról. 

Az adóhatósági tájékoztatás 

alapján: 

"Az adatszolgáltatási kötele-

zettség az olyan számlára is 

kiterjed, ami nem tartalmaz 

áfát. Nem kell azonban 

adatot szolgáltatni minden 

közérdekű vagy speciális 

jellegére tekintettel adó-

mentes (tárgyi adómen-

tes) ügylet bizonylatáról. 

Nem esik adatszolgáltatási 

kötelezettség alá az olyan tár-

gyi adómentes ügylet bizony-

lata, amely ügylet tekinteté-

ben az adóalany számviteli 

bizonylat kibocsátásával men-

tesül a számlaadási kötele-

zettség alól." 

A tájékoztató további értel-

mezése szerint: A számla fo-

galma nem kizárólag áfa tör-

vénybeli fogalom. A számvite-

li bizonylat tartalmazhat 

"számla" megnevezést, szám-

lázó programmal is előállítha-

tó, de utólag el kell tudni kü-

löníteni az áfa törvény szerinti 

számlákat és egyéb számviteli 

bizonylatokat (amelyek tartal-

mazhatnak "számla" megne-

vezést és kiállíthatóak szám-

lázó programból, de nem mi-

nősülnek számlának). 

 

A gyakorlatban ez azt je-

lenti, hogy: 

Azon ügyletekről, amelyek 

közérdekű vagy speciális jel-

legére tekintettel adómente-

sek (Áfa törvény 85. és 86. 

§) és az adóalany mentesül a 

számlaadási kötelezettség 

alól nem kell adatot szolgál-

tatni 2020. július 1-jétől 

sem. 

Ez igaz abban az esetben is, 

ha a mentesülés ellenére 

számlázó programból vagy 

számlatömbbe történik a 

számla kiállítása. 

Az Áfa törvényből levezethe-

tő, hogy melyek azok az adó-

mentes tevékenységek, ame-

lyekről kiállított "számla" 

adatszolgáltatás alá esik és 

melyek azok, amelyek nem. 

Az Áfa tv. 165. § (1) bekez-

dése értelmében mentesül a 

számlakibocsátási kötelezett-

ség alól az adóalany abban 

az esetben, ha a termék ér-

tékesítése, szolgáltatás nyúj-

tása a 85. § (1) bekezdés a), 

b), d), f) -o) pontja és a 86. 

§ (1) bekezdés a)-i), l), m) 

pontja szerint mentes az adó 

alól. 

Azon tevékenységek te-

hát, amelyről kiállított 

számlákról adatot kell 

szolgáltatni: 

- 85. § (1) bekezdés c) sze-
rinti nem közszolgáltató-
ként végzett egészségügyi 
szolgáltatás 

- 85. § (1) bekezdés e) sze-
rinti a fogorvos, fogtechni-
kus által végzett ügylet 

- 85. § (1) bekezdés i) vagy 
j) szerinti egyéb oktatás 

- 85. § (1) bekezdés p) pont-
ja szerinti együttműködő 

közösség szolgáltatása 

- 86. § (1) bekezdés j) -k) 
alapján adómentes ingatlan 
értékesítés 

A 85 - 86. paragrafus alá 

eső összes többi tevékeny-

ség tekintetében nem kell 

adatot szolgáltatni abban 

az esetben sem, ha számla 

kibocsátására kerül sor 

(adóalany felé). 

Tehát azokról a tevékeny-

ségekről kiállított számla, 

amelyek nem esnek adat-

szolgáltatási kötelezettség 

alá a fentiek alapján az áfa-

törvény értelmében nem is 

minősülnek számlának. 

Így például egy bérbe adott 

(hosszú távra) ingatlanról 

kiállított számláról nem kö-

telező adatot szolgáltatni.  

Természetesen az adatszol-

gáltatási kötelezettség sa-

ját elhatározásból történő 

teljesítésének akadálya és 

hátrányos következménye 

nincs az adózóra nézve. 

Ismét 5%-os áfa az új laká-

sokra 

Új lakások értékesítése esetén 

5%-ra csökken az áfa mértéke 

– többlakásos lakóingatlanban 

kialakított lakás esetén maxi-

mum 150, egylakásos lakóin-

gatlan esetén maximum 300 

négyzetméter hasznos alapte-

rület esetén. A kedvező adó-

mérték a 2023. december 31-

ig bejelentett építkezésekre 

legkésőbb 2026. december 31-

ig alkalmazható. 

Utólagos adólevonás 

Ha az adószámot az adóható-
ság törli, majd utóbb ismét 
megállapítja, akkor az áfa-
levonási jog utólag önellenőr-
zéssel érvényesíthető. 
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Lakásszövetkezeteket érintő változások nem történtek. 

Képzési költségek elszámolásának feltétele 

Csak a képzés szervezője számára jogszabályban meghatározott alapfeladat (például okta-
tás) vagy felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatási költség minősül elismert 
vállalkozási költségnek, s az is csak akkor, ha a szervező a jogszabályban előírt adatszolgál-
tatási kötelezettségét teljesítette, és erről nyilatkozatot ad az adózónak.  
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3.TÁRSASÁGI ADÓ 

4. KIVA 

A KIVA adókulcsa 2021-től 11%-ra csökken a jelenlegi 12%-ról.  

KIVA belépési és kilépési értékhatárok emelése 

A KIVA rendszerbe történő belépés bevételi értékhatára 1 Mrd Ft-ról 3 Mrd Ft-ra, a kilépési 

értékhatár pedig 3 Mrd Ft-ról 6 Mrd Ft-ra emelkedik. A létszámkorlátra vonatkozó korlátok 

továbbra is változatlanok, azaz 50 főig lehet belépni és 100 főig lehet benn maradni.  

KIVA megszűnési ok törlése 

A jövőben bent maradhat a KIVA rendszerében az az adózó, amely az adóév végén fennálló, 

1 millió Ft-nál nagyobb adótartozását a kizárásáról szóló határozat véglegessé válásáig meg-

fizeti. 

KIVÁ-ról TAO-ra történő áttérési szabályok változása 

Pontosítják a KIVÁ-ról a társasági adóra történő áttéréskor a nyereség leadózására és a 
veszteség figyelembevételére vonatkozó szabályokat, így nem marad adózatlanul az utolsó 
KIVA évben megtermelt nyereség, hanem az is a TAO rendszerén belül kerül adóztatásra, 
illetve az utolsó KIVA időszakban keletkezett veszteséget is figyelembe lehet venni a TAO-n 
belül. 

5. KATA 

2021. január 1-től életbe 

lépő KATA-szabályok: 

•       Január 1-től 40%-

os extra adó terheli 

az azonos kifizetőtől 

származó, 3 millió fo-

rintot meghaladó be-

vételt. 

• Belföldi kifizető ese-

tén a 40%-os extra 

adó a kifizetőt terheli  

 

(lakásszövetkezetet tár-

sasházat), míg külföldi vál-

lalkozástól kapott bevétel 

esetén a KATÁS személy 

fizeti meg az adót, amelyet 

a bevétel 71,42%-a után 

kell felszámítani, azaz úgy 

kell tekinteni, hogy a kapott 

bevétel már tartalmazza a 

40%-os adót. 

• A tételes havi adó megfi-

zetésének kötelezettségét 

az extra adó nem váltja 

ki. 

• A költségvetési szervtől 

származó bevétel kivételt 

képez a 40%-os extra adó 

alól. 

• A KATÁ-s vállalkozó 

kapcsolt vállalkozástól 

származó bevételét az 

első Ft-tól kezdve 40%-

os extra adó terheli. A 

belföldi kifizetőnek ebben 

az esetben is levonási kö-

telezettsége van, külföldi 

kifizető esetén pedig az 

adót a KATÁ-s vállalkozás 



• A 40%-os adóval sújtott 

részt nem kell a KATA rend-

szer általános 12 millió fo-

rintos értékhatárába beszá-

mítani. 

• A kifizetővel szerződéses 

jogviszonyba lépő adózó-

nak a szerződés megkö-

tésekor írásban tájékoz-

tatnia kell a kifizetőt ar-

ról, hogy kisadózó vállal-

kozásnak minősül. Emel-

lett az adózónak a változást 

megelőzően – a változás 

kezdő időpontjának megje-

lölésével– tájékoztatnia kell 

a vele szerződéses jogvi-

szonyban álló kifizetőt a kis-

adózó vállalkozás jogállása 

megszűnéséről vagy újra 

keletkezéséről. Átmeneti 

rendelkezés rögzíti, hogy 

a 2021 előtt keletkezett 

és a módosítás hatályba-

lépésekor fennálló jogvi-

szonyokban a kisadózó-

nak 2021. január 15-éig 

kell tájékoztatást adnia a 

kifizető részére a kisadó-

zói jogállásáról. 

Tájékoztatás kisadózói mi-

nőségről – Minta dokumen-

tum 1. sz. melléklet 

Új adatszolgáltatási kötele-

zettségek 

2021. január 1-től módosultak 

a kisadózó vállalkozásokat és 

azok üzleti partnereit terhelő 

adatszolgáltatási kötelezettsé-

gekre vonatkozó szabályok. 

A jelenleg hatályos szabá-

lyok alapján a kisadózó vál-

lalkozásokat, és az üzleti 

partnerüket adatszolgál-

tatási kötelezettség ter-

heli, amennyiben a kis-

adózó vállalkozás a nap-

tári évben üzleti partne-

rétől 1 millió Ft-ot meg-

haladó bevételt szerez.  

A 2021. január 1-től ha-

tályos módosítások ér-

telmében az 1 millió Ft-

os értékhatár nem vál-

tozik. 

Adatszolgáltatás befo-

gadott katás számlákról 

A kisadózó katásokat nem 

terheli olyan kötelezettség, 

hogy a 20K102 nyomtat-

ványon 2021. március 31-

ig adatot szolgáltassanak 

az általuk befogadott kis-

adózóktól kapott számlák-

ról. Őket mentesti 

a törvény 13. §-a ezen kö-

telezettség alól. 

Ha a lakásszövetkezet/

társasház katás vállalko-

zástól 1 millió forintot 

(nettó) elérő számlát foga-

dott be akkor a 20K102 

nyomtatványon erről 

adatot kell, hogy szolgál-

tasson az állami adóható-

ság felé. Az adóhatóság 

ellenőrizheti, hogy a KATA 

adózó vállalkozás szerző-

dése nem-e munkaviszony 

leplezésére irányult.  

Ha megállapítást nyer, 

hogy a szerződés a KATA 

törvény szerint nem felel 

meg a munkaviszonytól 

elhatárolás elveinek, akkor 

a számlákat befogadó gaz-

dálkodó és a KATA adózó 

vállalkozó vállalkozási 

(megbízási) szerződését át-

minősíttetik munkaviszonnyá 

súlyos adó- és járulék hiányt 

megállapítva. 

2021. január 1-től a kis-

adózó vállalkozásokat új 

tájékoztatási kötelezett-

ség is terheli, melynek ke-

retében a kisadózó vállal-

kozások kifizetővel 

(lakásszövetkezettel, társas-

házzal) létesített szerződé-

ses jogviszony esetén, a 

szerződés megkötésekor 

kötelesek a kifizetőt ( la-

kásszövetkezetet, társashá-

zat) írásban tájékoztatni 

arról, hogy kisadózó vál-

lalkozásnak minősülnek. 

Továbbá, a kisadózó vállalko-

zások kötelesek a velük 

szerződéses kapcsolatban 

álló kifizetőt arról is tájé-

koztatni, amennyiben a 

2012. évi CXLVII. törvény 

(Katv.) szerinti adóalanyi-

ságuk megszűnik vagy új-

rakeletkezik.  

Az átmeneti rendelkezések 

alapján a kisadózó vállalko-

zások által 2020. december 

31-ig kifizetővel létesített és 

2021-ben még fennálló szer-

ződéses jogviszony esetében, 

a kisadózó vállalkozás-

nak 2021. január 15-

ig kell tájékoztatást nyúj-

tania a kifizetőnek a fentiek-

ben megnevezett körülmé-

nyekről. 
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Helyi adók   

• 2021-től 

a gépjárműadó teljes 

egészében a központi 

költségvetés bevétele 

lesz, melyet a NAV fog 

beszedni. 

• Az iparűzési adóbeval-

lást elektronikus úton 

kell a NAV felé benyúj-

tani az állami adóható-

ság által rendszeresí-

tett nyomtatványon, 

nem az önkormányza-

tok felé. 

Figyelem! 

2021. január 1-jétől a he-

lyi iparűzési adóról szóló 

adóbevallási kötelezettséget 

- ideértve az adóbevallás 

kijavítását és az önellenőr-

zéssel való helyesbítést - és 

az adóelőlegről szóló beval-

lási kötelezettséget, kizáró-

lag az állami adóhatósághoz 

elektronikus úton, az álla-

mi adóhatóság által rend-

szeresített elektronikus 

nyomtatványon, az állami 

adóhatóság hatáskörébe 

tartozó adókról szóló be-

vallások benyújtására vo-

natkozó rendelkezések ér-

telemszerű alkalmazásával 

lehet teljesíteni. 

A korábbi kitöltő/ellenőrző 

programok továbbra is ren-

delkezésre állnak, azonban 

2021. január 1-jétől kizá-

rólag az adófizetési kötele-

zettség kiszámítására 

használhatóak. A számítást 

tartalmazó űrlap sem az 

önkormányzati, sem pedig 

az állami adóhatósághoz 

nem nyújtható be. A be-

vallást az ÁNYK keret-

program segítségével az 

állami adóhatóság által 

rendszeresített megfele-

lő bevallási űrlapon kell 

benyújtani. 

A helyi iparűzési adó jár-

ványhelyzettel összefüggő 

szabályai 

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. 

rendelet értelmében a 2021-

ben végződő adóévben – ha 

az önkormányzati rendelet 

szerinti adómérték több mint 

1% – a helyi iparűzési adó 

mértéke 1% lesz azoknak a 

mikro-, kis- és középvállalko-

zásoknak, amelyek nettó ár-

bevétele vagy mérlegfőösz-

szeg értékhatára legfeljebb 4 

milliárd forint. 2021-ben, az 

adott előleg-fizetési idő-

pontban esedékes – a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. 

törvény szerint bevallott és a 

2021. évben az önkormány-

zati adórendelet szerinti adó-

mértékkel bevallandó – adó-

előleg 50%-át kell az 

egyes esedékességi idő-

pontokban megfizetnie.  
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6. EGYÉB ADÓNEMEK 

A fentieken túl a kifizető 

( lakásszövetkezet, társas-

ház ) a tárgyévet követő év 

január 31-ig köteles tájé-

koztatni a kisadózó vállal-

kozást a 40 %-os mértékű 

adó alapjaként figyelembe 

vett összegről. 

Az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény alap-

ján kifizetőnek minősülő 

vevő - megbízó - 

(továbbiakban: kifizető) 

40 % adót köteles fizet-

ni, ha a naptári évben 3 

millió forintnál több be-

vételt juttat katás vállal-

kozás részére. Az adó 

alapja a 3 millió forintot 

meghaladó összeg.  

A téves adatközlés kizárása 

érdekében a kifizető kérheti 

a vele szerződő vállalkozás-

tól, hogy dokumentummal 

igazolja katás státuszát, va-

lamint annak megszűnését. 

A Kata törvény szerint a ka-

tás vállalkozás a vele szerző-

déses kapcsolatban álló kifi-

zetőt köteles tájékoztatni.   

 A katás státusz megszűné-

séről tájékoztatni kell azt a 

kifizetőt is, amellyel a katás 

vállalkozás ugyan már nincs 

szerződéses kapcsolatban, 

de vele szemben még köve-

telése áll fenn. Ugyanis a 

kifizető adófizetési kötele-

zettség a bevétel juttatásá-

hoz (a számlázott összeg 

megfizetéséhez) kapcsoló-

dik.  

Javasoljuk a kisadózó 
vállalkozások által létesí-
tett jogviszonyok, szer-
ződések felülvizsgálatát, 
és a költségek csökken-
tése érdekében az eset-
leges változtatások mér-
legelését. 



7. ADÓELJÁRÁS, ADÓIGAZ-

GATÁS 

Emelkednek a fizetési kedvez-

mények értékhatárai: 

• A megbízható adózókra vo-

natkozó max. 12 havi rész-

letfizetés a jelenlegi max. 1,5 

millió Ft helyett max. 3 millió 

Ft-os adótartozás esetén ve-

hető igénybe. 

• Természetes személyek 500 

ezer forint összegű adótarto-

zás helyett 1 millió forintra 

vehetnek igénybe évente egy 

alkalommal max. 12 havi 

pótlékmentes részletfizetést. 

• A vállalkozási tevékenységet 

nem folytató, áfa-fizetésére 

nem kötelezett természetes 

személyek 6 helyett max. 12 

hónapra, ill. 200 ezer Ft he-

lyett max. 500 ezer Ft-ra 

kérhetnek automatikus rész-

letfizetést az SZJA-

bevallásban. 

 

 

8. EGÉSZSÉGÜGYI SZOL-

GÁLTATÁSI JÁRULÉK 

2021. január 1-jétől változik 

az egészségügyi szolgáltatási 

járulék mértéke. A havi fize-

tendő összeg 8000 forint, a 

napi összeg 270 forint. 

A módosult összegű járulékot 

először január hónapra, 

2021. február 12-éig kell 

megfizetniük az érintettek-

nek.  

 

9. 2021. ÉVI MINIMÁLBÉR 

ÉS GARANTÁLT BÉRMINI-

MUM KORMÁNYRENDE-

LET JELENT MEG AZ ELTÉ-

RŐ      SZABÁLYOKRÓL 

2021 ÉVRE VONATKOZÓ-

AN 

Megállapodás nem született a 

minimálbér és a garantált 

bérminimum 2021. évi ösz-

szegéről a munkaadók és 

munkavállalók között, így a 

Magyar Közlöny 2020. dec-

ember 31-i 298. számában ol-

vasható a Kormányrendeletet. 

731/2020. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 

a kötelező legkisebb munka-
bér és a garantált bérmini-
mum 2021. évi megállapítá-
sával kapcsolatos eltérő sza-
bályokról 

A Kormány 

az Alaptörvény 53. cikk (2) be-

kezdésében meghatározott ere-

deti jogalkotói hatáskörében, 

figyelemmel a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 51/A. §-ára, 

a 3. § tekintetében az Alaptör-
vény 53. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalko-
tói hatáskörében, a koronavírus
-világjárvány második hulláma 
elleni védekezésről szóló 2020. 
évi CIX. törvény 2. § (1) bekez-
dése szerinti országgyűlési fel-
hatalmazás alapján, 
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Az adóhatóság a vállalko-

zó iparűzési adóelőleg-

kötelezettségének össze-

gét az így meg nem fize-

tendő előleg-részlet ösz-

szegével hivatalból, hatá-

rozathozatal nélkül csök-

kenti.  

Az adócsökkentés akkor 

alkalmazható, ha a vállal-

kozó 2021. február 25-ig 

a székhelye, telephelye 

szerinti önkormányzati 

adóhatóság számára nyi-

latkozik, hogy a feltéte-

leknek megfelel. 

A nyilatkozat kizárólag az 

állami adó- és vámhatósá-

gon keresztül, elektronikus 

úton, a NAV által rendszere-

sített elektronikus nyomtat-

ványon nyújtható be, amit a 

NAV fog eljuttatni az önkor-

mányzatok részére. 

Joganyag: 639/2020. (XII. 

22.) Korm. rendelet a koro-

navírus-világjárvány nemzet-

gazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szüksé-

ges egyes intézkedésekről 

Megjelent: MK 2020/287. 

(XII. 22.) 

Illetékek   

• Az eljárási illetékek 

rendszere kedvezőbb 

lesz. A törvény külön 

mellékletben sorolja fel az 

illetékköteles eljárásokban 

alkalmazandó illetékmér-

tékeket, és az illeték-

mentes eljárásokat 

(számos korábban ille-

tékköteles családjogi, 

foglalkoztatással kapcso-

latos, egészségügyi, szo-

ciális, okmányokkal kap-

csolatos és adóügyi eljá-

rás illetékmentessé vá-

lik). 

• A családi otthonterem-
tési kedvez-
mény felhasználásával 
vásárolt új és használt 
lakás után nem kell 
visszterhes vagyon-
szerzési illetéket meg-
fizetni. 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000639.KOR&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000639.KOR&dbnum=1


az Alaptörvény 15. cikk (1) 

bekezdésében meghatáro-

zott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § A munka törvény-

könyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény (a továbbiak-

ban: Mt.) 153. § (4) be-

kezdésétől eltérően a kö-

telező legkisebb munka-

bér (minimálbér) és ga-

rantált bérminimum ösz-

szegének 2020. évben 

esedékes felülvizsgálata 

a 2021. évben tovább 

folytatódik tekintettel ar-

ra, hogy a 2020. évben 

az Mt. 153. § (4) bekez-

dése szerinti felülvizs-

gálat - az érdekképvise-

leti szervek megállapo-

dásának hiányában - a 

naptári évben nem zá-

rult le. 

2. § (1) Ez a rendelet - a 

(2) bekezdésben foglalt 

kivétellel - a kihirdetését 

követő napon lép hatályba. 

(2) A 3. § az e rendelet 

kihirdetését követő 15. na-

pon lép hatályba. 

3. § *  

Hatály: 2021.I.15. - 

2021.II.7. 

3. § (1) A Kormány e rende-

let hatályát a koronavírus-

világjárvány második hullá-

ma elleni védekezésről szóló 

2020. évi CIX. törvény ha-

tályvesztéséig meghosszab-

bítja. 

(2) Ez a rendelet 2021. feb-
ruár 8-án hatályát veszti. 
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10. 2021. ÉVI MUNKASZÜNETI NAPOK ÉS ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK 

 

Ünnepnapok, illetve pihenőnapok, a hozzájuk tartozó áthelyezett munkana-

pokkal 2021-ben: 

 

 

január       1.     péntek          Új Év napja pihenőnap (3 napos hétvége) 

március   15.     hétfő           Nemzeti ünnep pihenőnap (3 napos hétvége) 

április        2.     péntek          Nagypéntek pihenőnap 

április        5.     hétfő           Húsvét pihenőnap (4 napos hétvége) 

május        1.     szombat       Munka Ünnepe hétvége 

május      24.     hétfő           Pünkösd pihenőnap (3 napos hétvége) 

augusztus 20.    péntek         Államalapítás ünnepe pihenőnap (3 napos hétvége) 

október    23.     szombat      56-os Forradalom ünnepe hétvége 

november   1.    hétfő             Mindenszentek pihenőnap (3 napos hétvége) 

december  11.   szombat         munkanap áthelyezett munkanap 

december  24.   péntek           Szenteste pihenőnap 

december  25.   szombat        Karácsony hétvége 

december  26.   vasárnap       Karácsony hétvége (3 napos hétvége) 

2022. jan.   1.   szombat        Új Év hétvége 

 



Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2020. (V. 13.) ITM rendele-

te a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felha-

talmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 

Korm. rendelet 116.  § 25.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő-

ket rendelem el: 

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben 

foglalkoztatottakra. 

2. § A 2021. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel 

járó – munkarend a következő: 

2021. december 11., szombat munkanap 

2021. december 24., péntek pihenőnap 

3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti. 

Oldal  10 ADÓVÁLTOZÁSOK 2021.  

11. 2020. JÚLIUS 1-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ ÚJ TB-SZABÁLYOK 

5. KATA 

Szociális hozzájárulási 

adó: 

15,5%-ra csökkent a szociá-

lis hozzájárulási adó 2020. 

július 1-től, ez így marad 

2021. január 1-ét követően 

is. 

Új Tbj. törvény lépett 

életbe 2020. július 1-től 

Az új Tbj. törvény számos 

biztosítási jogviszony és azok 

járulékfizetési kötelezettsé-

gét újra írta. 

• nyugdíjasok járulékmen-

tessége (szocho adó men-

tessége) 

• egyéni és társas vállalko-

zók másfélszeres járulék-

alap számítási szabályá-

nak megszűnése 

• járulékok összevonása, 

egyesí-

tés társadalombiztosítás 

járulék név alatt 

• munkaviszony esetén a 

járulékfizetési alsó határ, 

a minimálbér 30%-ban 

történő rögzítése – végül 

ez 2020. szeptember 1-

re kitolódott. 

 

Járulékkötelezettségek 

összevonása   

A nyugdíjjárulék, a termé-

szetbeni és pénzbeli egész-

ségbiztosítási járulék vala-

mint a munkaerőpiaci járu-

lék összeolvadásával új, 

egykulcsos társadalom-

biztosítási járulék került 

bevezetésre, amelynek 

mértéke azonos a koráb-

bi egyéni járulékok 

(nyugdíj, egészségbizto-

sítási és munkaerőpiaci 

járulékok) együttes, 

18,5 százalékos mérté-

kével.   

A társadalombiztosítási já-

rulékon túl bevezetésre kerül 

egy 10 százalékos nyugdíjjá-

rulék is, amelyet bizonyos 

speciális ellátások (pl. gyer-

mekgondozási díj, gyermek-

gondozást segítő ellátás, 

gyermeknevelési támogatás, 

ápolási díj, álláskeresési tá-

mogatás stb.) után kell fizet-

ni. 

A megbízásos jogviszo-

nyokhoz hasonlóan járu-

lékalap-minimum 

(minimálbér 30 százaléka) 

került bevezetésre a mun-

kaviszonyban foglalkozta-

tottaknál. 

Bevezetésre került a járulékfi-

zetési alsó határ. Ez alapján a 

munkaviszony keretében fog-

lalkoztatott személyek esetén 

is a tb járulékot legalább a 

minimálbér 30%-a után kell 

megfizetni, akkor is, ha a fog-

lalkoztatott tényleges jövedel-

me ennél alacsonyabb.  

https://konyvelescentrum.hu/gyakori-kerdesek-kezdo-vallalkozoknak/nyugdijas-vallalkozok-es-munkavallalok-adomentessege-2020/
https://konyvelescentrum.hu/gyakori-kerdesek-kezdo-vallalkozoknak/nyugdijas-vallalkozok-es-munkavallalok-adomentessege-2020/
https://konyvelescentrum.hu/aktualis/megszunik-a-vallalkozok-masfelszeres-jarulek-szabalya/
https://konyvelescentrum.hu/aktualis/megszunik-a-vallalkozok-masfelszeres-jarulek-szabalya/
https://konyvelescentrum.hu/aktualis/megszunik-a-vallalkozok-masfelszeres-jarulek-szabalya/
https://konyvelescentrum.hu/aktualis/tb-jarulek-185-osszevonjak-a-levont-jarulekokat/
https://konyvelescentrum.hu/aktualis/tb-jarulek-185-osszevonjak-a-levont-jarulekokat/
https://konyvelescentrum.hu/aktualis/jarulekfizetesi-also-hatar-a-munkaviszony-eseten-2020-julius-1-tol/
https://konyvelescentrum.hu/aktualis/jarulekfizetesi-also-hatar-a-munkaviszony-eseten-2020-julius-1-tol/


Ez a rendelkezés különösen a részmunkaidőben foglalkoztatott személyeket érinti és esetük-

ben a rendelkezés következtében a járulékalap eltér a személyi jövedelemadó  

Ha a munkavállaló tényleges jövedelme nem éri el a minimálbér 30 %-át, a ténylegesen ki-

fizetett járulékalapot képező jövedelem és a járulékfizetési alsó határ közötti különbözet 

után fennálló tb kötelezettséget a munkáltatónak kell viselni (bevallani és megfizetni).  

Nyugdíjasokra vonatkozó járulékszabályok változása 

A keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjasok esetében a járulékmentesség nem 

csak a munkaviszonyban állókra terjed ki, hanem a más jogviszonyban (pl. megbí-

zás, tiszteletdíj) munkát végzőket is mentesíti a járulékfizetés alól. 

A saját jogú nyugdíjasokat általános járulékmentesség illeti meg, függetlenül a 

foglalkoztatás formájától. Ezzel párhuzamosan a kifizető is mentesül a szociális 

hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól, ha saját jogú nyugdíjast foglalkoztat. 

 

Oldal  11 ADÓVÁLTOZÁSOK 2021.  

12. A 2021/1. SZÁMÚ HÍRLEVELÜNKBEN ADTUNK TÁJÉKOZTATÁST A 

TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY 2020. JANUÁR 01-TŐL ÉLETBELÉPŐ 

VÁLTOZÁSAIRÓL. 

Az anyagot összeállította:  

Bakos Gáborné  

közgazdasági referens 

 

 

Vass Ferenc  

elnök s.k. 

 


