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Jogszabályi háttér

• 2021. évi XXXIV. törvény

• 2021. évi LXIX. törvény

• T/17436. törvényjavaslat

• T/17668. törvényjavaslat

• T/17671. törvényjavaslat

• 560/2021. (IX.30.) Korm. rendelet

• 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet



Személyi jövedelemadó



Összevont adóalap

• Adóalap a megállapított jövedelem 89%-a

- adott jövedelem után a magánszemély 
kötelezett a szociális hozzájárulási adó 
megfizetésére

- költségként nem számolható el 

- nem térítik meg

• Adóelőleg megállapítása során is alkalmazni kell



Adóalap-csökkentő tételek 2022. 
január 1-jétől

Négy gyermeket nevelő anyák kedvezménye

25. év alatti fiatalok kedvezménye

Személyi kedvezmény

Első házasok kedvezménye

Családi kedvezmény



Négy vagy több gyermeket 
nevelő anyák kedvezménye



Kedvezményre jogosultak köre
Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül:

• vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt 
gyermekre tekintettel

 családi pótlékra jogosult,  

- Cst. tv. 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján a gyermeket az 
anyát megillető csp. megállapításánál figyelembe kell venni

 családi pótlékra jogosultsága legalább 12 éven keresztül 
fennállt

- feltétel megvalósul, ha a családi pótlékra jogosultság a  
gyermek halála miatt szűnt meg

- anya vagy a szociális intézmény vezetőjénél fennállt és az   
anya esetében a csp. Megállapításánál a gyermeket 
figyelembe kellett venni

 a feltételeknek mind a négy gyermeknél teljesülni



Kedvezmény érvényesítése

• Nem kell évente új adóelőleg-nyilatkozat

 kedvezményre kizárólag olyan gyermekre tekintettel 
jogosult, aki után a családi pótlékra való jogosultsága 
legalább 12 évig fennállt

 anya és a szociális intézmény vezetőjének vagy 
mindkettőjüknek összesen 12 éven keresztül fennállt a 
jogosultsága

 2022-ben nem kell új nyilatkozat

- anya 2021-ben tett nyilatkozatot és 

- megfelel a feltételeknek



25. év alatti fiatalok kedvezménye

(2022. január 1.)



25. év alatti fiatalok kedvezménye

Kedvezmény érvényesítésére jogosultak

Jogosultsági időszak

Kedvezmény szempontjából figyelembe vehető 
jövedelmek

Kedvezmény érvényesítése

Átmeneti rendelkezések



Figyelembe vehető jövedelmek

• A kedvezmény alapjául szolgáló jövedelmek

 szja tv. szerinti bérjövedelem, 

 bérnek nem minősülő, más nem önálló tevékenységből 
származó jövedelem, kivéve

- végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó része

 vállalkozói kivét, átalányban megállapított jövedelem

 mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó 
jövedelme

 európai parlamenti-, helyi önkormányzati képviselő e 
tevékenységből származó jövedelme

 választott könyvvizsgáló e tevékenységből származó jövedelme

 díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló szerződés 
alapján megszerzett jövedelem



Kedvezmény időtartama, mértéke

• A kedvezmény igénybevétele ideje

 havonta, de legkésőbb a 25. életév betöltésének hónapjában

• A kedvezmény igénybevételének korlátja

 jogosultsági hónapok x KSH által közzétett, a tárgyévet 
megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű 
bruttó átlagkereset (teljes munkaidőben foglalkoztatottak)

 korlát 2022-ben 433 700 Ft/hó, 5 204 400 Ft/év



Kedvezmény időtartama, mértéke

• Első házasok kedvezménye, ha a házastársak mindketten 25. 
év alattiak

 2021. december 31-ét követően kötött házasság: 

- első házasok kedvezményének első jogosultsági hónapja 
az a hónap, amelyet megelőző hónapban valamelyik fél a 
25. életévét betölti 

 2022. január 1-jét  megelőzően kötött házasság:

- a kedvezmény érvényesítését fel kell függeszteni



Jogosultsági időszak

• Arányosítási szabály

 kedvezményre való jogosultság nem áll fenn az adóév 
egészében és 

 az önálló tevékenységből származó jövedelem másként 
nem állapítható meg

 az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelmének a 
jogosultsági hónapokkal arányos részét kell figyelembe 
venni



Kedvezmény érvényesítése

• Év közben adóelőlegből 

 a kifizető, munkáltató figyelembe veszi 

- a munkavállaló a mellőzésről nyilatkozhat

 a munkavállaló a családi kedvezményről nyilatkozhat 

- járulékkedvezmény igénybe vehető

 kifizető, munkáltató az igazolásban feltünteti az igénybe 
vett kedvezményt



Átmeneti szabályok

• A kedvezmény első alkalommal a 2021. december 31-ét 
követően megszerzett bevétel adókötelezettségére 
alkalmazható

• Munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 
kedvezmény az alábbi jövedelmekre alkalmazható:

 2021. december 31-ét követő időszakra elszámolt, 

 2022. évet megelőző évre vonatkozó, de 2022. január 10-ét 
követően kifizetett    



Adatszolgáltatás
• Kincstár

 arról a magánszemélyről, akinek a tárgyhónapban családi 
pótlékot folyósított

• Magyar Országos Közjegyzői Kamara

 Élettársi Kapcsolatok Nyilvántartásába élettársként 
bejegyzett személyről

• Országos Kórházi Főigazgatóság

 a várandóság tényéről, ha rendelkezésre áll, a várandóság 
91. napjának betöltéséről

• Elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető szerv

 házasságkötés időpontjáról, a házastárs természetes 
azonosító adatairól, a házasság megszűnésének 
időpontjáról



Személyi kedvezmény

Meghatározott  
betegség • Orvosi igazolás

Rokkantsági 
járadék

• Határozat

Fogyatékossági 
támogatás • Határozat

Mértéke: minimálbér/3/hó – száz forintra kerekítve
2022.01.01.: 200 000 Ft/3/hó- száz forintra kerekítve 



Egyéb kedvezmények

• Családi kedvezmény mértéke  

 1 gyermek után 66 670 Ft/hó

 3 gyermek után 220 000 Ft/ kedv. eltartott/hó

 2 gyermek után 133 330 Ft/kedv. eltartott/hó

• Első házasok kedvezménye

 33 335 Ft/hó – 24 hónap



Kriptoeszközzel végrehajtott 
ügyletből származó jövedelem

(2022. január 1.)



Fogalmak

• Kriptoeszköz

 az érték vagy jogok digitális megjelenítője, amely 
megosztott főkönyvi technológia vagy hasonló technológia 
alkalmazásával elektronikusan átruházható és tárolható 

• Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó 
jövedelem

 kriptoeszközzel végrehajtott ügyletek alapján az adóévben 
elért ügyleti nyereség

• Kriptoeszközzel végrehajtott ügylet

 a magánszemély bárki számára megköthető, elérhető 
ügyletben kriptoeszközök átruházása, átengedése révén 
nem kriptoeszköz formájában vagyoni értéket szerez 



Fogalmak

• Bevétel

 a kriptoeszköznek átruházása, átengedése időpontjára 
megállapított szokásos piaci értéke 

• Ügyleti nyereség

 tárgyévi ügyletek révén megszerzett bevételek összege 
meghaladja a kriptoeszközök megszerzésére és az 
ügylethez kapcsolódó díjakra, jutalékokra fordított igazolt 
kiadásokat

• Ügyleti veszteség

 tárgyévi kiadások meghaladják a tárgyévi bevételeket



Fogalmak

• Ügyleti bevételt nem kell megállapítani

 a bevétel a minimálbér 10%-át nem haladja meg, feltéve, 

- a bevétel megszerzésének napjára más, azonos 
tárgyú ügyletből nem szerez bevételt és

- az adóévben e bevételek összege a minimálbért nem 
haladja meg  



Megszerzésre fordított kiadás

Szerzés jogcíme Szerzési érték

Vásárlás Megszerzésre fordított kiadás

Bányászat vagy ahhoz kapcsolódó 
rendszer működtetésében való 
közreműködés

Megszerzés alapjául szolgáló 
tevékenység érdekében felmerült 
kiadás

Nem kriptoeszköz formájában
létező vagyoni érték átruházása, 
átengedése

Vagyoni értéknek az átruházása, 
átengedése időpontjára 
meghatározott szokásos piaci 
értéke

Tevékenység, szolgáltatás 
ellenértéke

Kriptoeszköz bevételszerzés 
napjára megállapított szokásos 
piaci értéke



Adókötelezettség teljesítése

• Bevallás, adófizetés

 éves adóbevallásban vagy az adóbevallási tervezet adatait 
kiegészítve kell bevallani

Az adót a bevallás benyújtásának határidejéig kell 
megfizetni 

- személyi jövedelemadó

- szociális hozzájárulási adó nincs



Adókiegyenlítés

• Adókiegyenlítés alkalmazható, ha a magánszemély

 adóévben vagy azt megelőző két adóévben ügyleti 
veszteséget ért el és

 a veszteséget a keletkezésének évéről szóló 
adóbevallásában feltünteti

• Adókiegyenlítés összege

 ügyleti veszteség adótartalma – a korábban már 
érvényesített adókiegyenlítés

• Adókiegyenlítés érvényesítése

 éves adóbevallásban megfizetett adóként veheti 
figyelembe



Átmeneti szabályok

• Az új szabályok 2021. adóévre is alkalmazhatóak

• Ha a magánszemély a 2021. adóévet megelőzően ruházott 
át, engedett át kriptoeszközt és jövedelmet nem állapított 
meg

 alkalmazhatja az új szabályokat

 az ügyletek eredményét 2022. évi ügyleti eredményként 
veszi figyelembe



Adómentesség
• Rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban 

kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-
visszatérítési támogatás – 2021. június 10.

• 100/2021. (II.27.) Korm. rendelet alapján nyújtott

 súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalókat megillető 
munkavállalást ösztönző juttatás

 álláskereső részére nyújtható mobilitási támogatás

 2021. június 10.

• Kerékpár

 kifizető biztosítja

 kizárólag emberi erővel vagy legfeljebb 300 W 
teljesítményű villanymotorral hajtott



Adómentesség
Háztartási kiserőművek mentessége

• Adómentes

 magánszemély által aktív felhasználóként vagy 
energiaközösség tagjaként megszerzett

 villamosenergia értékesítésből származó bevétel

 legfeljebb 12 000 kWh/év mennyiségig

 2021-ben nincs arányosítás

• Eljárási szabályok

 Kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig igazolást állít ki 
a juttatott bevételről és adatot szolgáltat a NAV részére

 a kifizető adóelőleget nem állapít meg és nem von le



Adómentesség

Háztartási kiserőművek mentessége

• 12 000 kWh/év mérték túllépése

 a felettes bevételrész egésze jövedelem

 a teljes bevétel önálló tevékenységből származó 
jövedelem

- költségelszámolás

• Hatályba lépés: 2021. június 10.



Adó feletti rendelkezési jog

• Magánszemély – az elhalálozása miatt – a nyilatkozattételi 
jogosultságának nem tud eleget tenni

 az adóhatóság soron kívüli adómegállapítási eljárásban a 
nyilatkozattételt megalapozó befizetéseket figyelembe 
veszi

 a befizetett adó terhére történő visszatérítés összegét 
határozattal állapítja 

• Átmeneti rendelkezés: 

 az örökös kérheti, hogy a módosítás hatálybalépését 
megelőzően keletkezett rendelkezési jogosultság alapján 
járó összeget az adóhatóság az elévülési időn belül kiutalja 
számára

• 2021. június 10.



Elhunyt egyéni vállalkozó 
tevékenységének folytatása

• Egyéni vállalkozó elhalálozása esetén az egyéni vállalkozói 
tevékenységet az özvegy, illetve az örökös folytathatja, 

- tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül 
bejelenti  

 a bejelentést csak az állami adóhatóság részére kell 
megtenni 



Egyéb módosítás

• Ellenőrzött tőkepiaci ügylet 

 adatszolgáltatás bővítése

- magánszemély külföldi illetőségű 

- illetőség állama

• Havi adó- és járulékbevallás 

 EGT tagállam tőzsdéjére bevezetett értékpapírnak az adott 
tagállam joga szerint osztaléknak, osztalékelőlegnek 
minősülő hozama 

 szocho tv. szerinti adófizetési felső határba beszámítandó 
jövedelem esetén fel kell tüntetni, hogy a magánszemély 
Tbj. szerint külföldinek minősül-e 



Egyéni vállalkozók



Egyéni vállalkozó

Egyéni vállalkozó adózási lehetőségei

ÁtalányadózásTételes költségelszámolás

Kisadózók tételes 
adója

Szja törvény szerint



Átalányadózás

• Lényege

 nincs tételes költségelszámolás

 jövedelem = bevétel meghatározott százaléka

 korábbi évek veszteségéből évenként 20% elszámolt 

 adóévben felmerült összes költség elszámolt

 adóévben felmerült értékcsökkenés elszámolt



Átalányadózás 2022

Választásra jogosító értékhatár változása

Átalányköltség-kulcsok változása

Adómentes jövedelemrész

Adóelőleg-fizetés kötelezettség



Átalányadózás
• Választás feltétele

 kezdést megelőző évben bevétel ≤ éves minimálbér x 10 

 adóévben várhatóan nem haladja meg az éves minimálbér 
tízszeresét

 kiskereskedelmi tevékenység esetén

- éves minimálbér ötvenszerese

 adóév egészére választható

• Diktált költséghányad alapján állapítja meg a jövedelmet –
összevont adóalap része (kedvezmények)

• Egyéb jogszabályi kötelezettségeket teljesíteni kell

• Év közben kezdő, megszűnő, szüneteltető vállalkozó az 
értékhatárt időarányosan veheti figyelembe



Átalányadózás
Diktált költséghányad 2021. december 31-ig

Nem 
nyugdíjas 

(%)

Saját jogú 
nyugdíjas (%)

Általános tevékenység 40 25

Kizárólag Szja tv. 53. § (3) vagy 
(3) és (4) bekezdés szerinti 
tevékenység

80 75

Kizárólag kiskereskedelmi 
tevékenység

87 83

Kizárólag  Szja tv. 53. § (4) 
bekezdés szerinti üzletek

93 91



Átalányadózás
Diktált költséghányad 2022. január 1-től

Költséghányad (%)

Általános tevékenység 40

Kizárólag Szja tv. 53. § (2) bekezdés vagy 
(2) bekezdés és c) pont szerinti 
tevékenység

80

Kizárólag kiskereskedelmi tevékenység 90



Átalányadózás

• Adómentesség

 költséghányadok levonásával számított jövedelem az éves 
minimálbér feléig adómentes

• Adóelőleg

 adóelőleg alapja nem haladja meg az éves minimálbér felét

- adóelőleget nem kell megállapítani

 adóelőleg alapja meghaladja az éves minimálbér felé

- előleget csak az értékhatárt meghaladó adóalap után 
kell fizetni



Őstermelő



Őstermelői tevékenység

• Őstermelői tevékenység 2022.01.01.

mező-, erdőgazdálkodási tevékenység az ebből származó 
termékfeldolgozás, ha 

- saját gazdaságban előállított alapanyag 
felhasználásával történik és 

- nem haladja meg a kistermelői rendeletben 
meghatározott tevékenységet

• Saját gazdaság fogalmának változása

 természetes személy saját vagy őstermelők családi 
gazdasága tagjainak közös használatában álló mező-, 
erdőgazdasági hasznosítású föld



Őstermelői összeghatárok

• Adómentesség értékhatára

 éves minimálbér fele: 1 200 000 Ft

• Átalányadózás bevételi értékhatára

 éves minimálbér x 10: 24 000 000 Ft

 ÖCSG esetén az éves minimálbér x 40: 92 000 000 Ft 

• Átalányadózás adómentes jövedelem:

 bevétel éves minimálbér x 5: 12 000 000 Ft 

(jövedelem nem haladja meg az  1200 000 Ft-ot)



Őstermelő jövedelemszámítás 2022

Bevételi értékhatár Átalányadózás Tételes ktg.
10% ktg. 
hányad

éves bevétel ≤1 200 000 Ft nem kell jövedelmet számolni

1 200 000 Ft< éves bevétel ≤ 
12 000 000 Ft

jövedelmet kell 
számolni, de 

adót nem kell 
fizetni a bevételből 

elszámolható 
költségek 
alapján 

megállapított 
jövedelem 

után kell adót 
fizetni

A bevételből 
levonható

10% 
költséghányad 

alapján 
megállapított 

jövedelem 
után kell adót 

fizetni

12 000 000 Ft <éves bevétel 
≤ 24 000 000 Ft

jövedelmet kell 
számolni, az 

éves minimálbér 
felét meghaladó 
jövedelem után 
adót kell fizetni

24 000 000 Ft < éves bevétel átalányadózás 
nem 
alkalmazható



Őstermelő
• Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 

jogállását megszünteti és őstermelőként folytatja tovább

 egyes korábban igénybe vett kedvezmények további 
érvényesítése

 értékcsökkenés folytatása

 elhatárolt veszteség további figyelembevétele

A 2021. évi szja kötelezettség megállapítása során is 
alkalmazható 

T/17436



Őstermelő

• Őstermelői jogállás kezdetének évében vagy azt 
megelőzően

 foglalkoztatási kedvezményt, kisvállalkozói kedvezményt, 
fejlesztési tartalékot, egyösszegű értékcsökkenést, 
kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített

- őstermelői időszakban „figyeli a felhasználási 
szabályokat”

 vállalkozói osztalékalap megállapítása során  csökkentette a 
vállalkozói jövedelmét

- vállalkozói jövedelem növelése



Őstermelő

• Nem kell az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének 
adóévében nem kell bevételnek tekinteni

 korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor 
meglévő készlet leltári értékét és

 200 000 Ft-ot meg nem haladó értékű tárgyi eszköz leltári 
értékét 

Őstermelői tevékenység megszüntetése esetén a vállalkozói 
időszakból megmaradt készlet értéke őstermelői bevétel



Őstermelő

• Egyéni vállalkozói időszakból fennmaradt elhatárolt 
veszteség

 tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelő figyelembe 
veheti

• Egyéni vállalkozóként megkezdett értékcsökkenés

 őstermelő folytathatja az elszámolást



Kisadózó vállalkozások tételes 
adója



• Biztosított

• Szünetel a biztosítás abban a hónapban, 
amelyben a vállalkozó tevékenység 
szünetelése miatt a tételes adót nem kell 
fizetni 

• Tbj. valamennyi ellátására jogosult

• Ellátási alap 108 000/179 000 Ft/hó.

Főállású 
kiadózó

• Nem biztosított

• Tb. ellátásra, álláskeresési járadékra nem 
szerez jogot

Nem főállású 
kiadózó

Kisadózó ellátása



Adókötelezettség

Bevétel > 12 millió Ft

Tételes adó
12 millió forint 

feletti rész 
40%-a

Bevétel <= 12 millió Ft

Tételes adó

Adófizetés általános szabályok



Tételes adó

Főállású kisadózó

50 000 Ft/hó 75 000 Ft/hó

(választható)

Nem főállású kiadózó

25 000 Ft/hó

Adófizetés általános szabályok



Járulék



Minimálbér fogalma

• a hónap első napján érvényes 
garantált bérminimum, ha a 
személyesen végzett 
főtevékenysége legalább középfokú 
végzettséget igényel (260 000 Ft/hó)

Főfoglalkozású 
egyéni és 

társas 
vállalkozók

• tárgyhónap első napján érvényes, 
a teljes  munkaidőben 
foglalkoztatottak részére fizetendő 
legkisebb személyi alapbér 
(„klasszikus minimálbér”200 000 F/hó)

Egyéb eset



Minimálbér

• Havi minimálbér: 200 000 Ft

• Minimálbér 30%-a: 60 000 Ft

• Minimálbér 30%-ának egy napra jutó összege: 2 000 Ft

• Minimálbér 92%-a: 180 000 Ft

• Őstermelők kedvezőbb járulékfizetései határa

- 167 400 x12 x 5 = 10 044 000 Ft



Járulékalapot képező jövedelem 
• nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn 

adóztatási joga vagy
• kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában nem kell adóelőleget 

megállapítani

az alapbér (ha a munkát külföldi jog 
hatálya alá tartozó munkaszerződés 
alapján végzik, a szerződésben 
meghatározott havi díj összege), de 
legalább a tárgyévet megelőző év július 
hónapjára a KSH általa teljes  
munkaidőben alkalmazásban állók 
tekintetében közzétett 
nemzetgazdasági szintű bruttó 
átlagkereset, vagy

tevékenység ellenértékeként a 
tárgyhónapban megszerzett –
munkaviszony esetében a 
tárgyhónapra elszámolt – jövedelem, 
ha az nem éri el az alapbér 
(szerződésben meghatározott összeg) 
vagy a tárgyévet megelőző év július 
hónapjára a KSH általa teljes  
munkaidőben alkalmazásban állók 
tekintetében közzétett 
nemzetgazdasági szintű bruttó 
átlagkereset közül az egyiket



Járulékalapot képező jövedelem - példa

• Alapbér < 433 700 Ft < Tevékenység ellenértéke

• Alapbér > Tevékenység ellenértéke < 401 800 Ft 

• 401 800 Ft < Alapbér ≥ Tevékenység ellenértéke

Alapbér 
KSH 

átlagkereset

Tevékenység
ellenértékeként 

kifizetett 
jövedelem

Járulékalap

320 000 Ft 433 700 150 000 Ft 150 000 Ft

260 000 Ft 433 700 480 000 Ft 433 700Ft

500 000 Ft 433 700 500 000 Ft 500 000 Ft



Minimum járulékalap
• Munkaviszony esetében a járulékalap havonta legalább a 

minimálbér 30 százaléka (járulékfizetési alsó határ)

- 2022. évben 60 000 Ft/hó

• Járulékfizetési alsó határ meghatározása során figyelmen 
kívül kell az alábbi időszakra jutó naptári napokat

 a biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszony 
hónap közben keletkezik vagy szűnik meg,

 a biztosítási jogviszonya a biztosítás szünetelése alapján a 
hónap egészében nem áll fenn, vagy

 az adott hónapban táppénzben, baleseti táppénzben 
részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek 
ápolása címén fizetés nélküli szabadságot vesz ki



Egészségügyi szolgáltatási járulék

Kötelezettek köre nem változik

Összege. 8 400 Ft/hó, 280 Ft/nap

Fizetés elmulasztása: 50 400 Ft



Őstermelő



Őstermelő járuléka

• Járulékalap a minimálbér 92%-a

• Magasabb járulékalap választható
Őstermelő (kezdő

őstermelő)

• Járulékalap: előző évi bevétel 
15%-a

• Magasabb járulékalap választható

Az előző évben elért 
-támogatások 

nélküli-bevétele 
nem haladja meg a 
tárgyévet megelőző 

adóév éves 
minimálbérének 

ötszörösét



Őstermelők járuléka

• 2021. adóévi bevétel támogatások nélkül

- 10 000 000 Ft < 10 044 000 Ft – kedvezőbb szabály

• Társadalombiztosítási járulék alapja

- 10 000 000 x 15% = 1 500 000 Ft

• Havi járulékalap

- 1 500 000/12 = 125 000 Ft

• Havi járulék

- 125 000 x 18,5% = 23 125 Ft

• Negyedévente fizetendő járulék

- 23 125 x 3 = 69 375 Ft



Egyéni vállalkozó



Átalányadózó egyéni vállalkozó 
járulékalapja

• átalányban megállapított jövedelem,  
(ide nem értve az átalányadózásból 
származó   jövedelem adómentes 
részét) 

• legalább a minimálbér

Főállású 
vállalkozó

• átalányban megállapított jövedelem,  
(ide nem értve az átalányadózásból 
származó   jövedelem adómentes 
részét) 

Másodállású 
vállalkozó



Átalányadózó vállalkozó családi 
járulékkedvezménye

• Főfoglalkozású egyéni vállalkozó családi 
járulékkedvezmény alapja

 átalányban megállapított jövedelem

 járulékot a minimálbér után fizeti meg

- a kedvezményt a járulékalapnak az adómentes 
jövedelmet meg nem haladó nagyságú része után 
fizetendő járulék terhére is érvényesíthető



Szociális hozzájárulási adó
2021. június 10-től hatályos változások



Szociális hozzájárulási adó
• Tanulószerződés 

 a kifizetés mentes az adó alól

• Kiegészítő tevékenységet folytató magánszemély

 kifizető mentesül az adó alól

 magánszemély kötelezett az egyéb jövedelem után fizet

• Megváltozott munkaképességűek adókedvezménye

 a kedvezmény alapjába nem lehet beleszámítani a Szocho
tv. 1. § (4), (5) bekezdése szerinti összeget (pl. béren kívüli 
juttatás)

• Egyéni, társas vállalkozó

 minimálbér = a tárgyhónap első napján érvényes havi 
minimálbér



Reprezentáció, üzleti ajándék

• Szociális hozzájárulási adó nem terheli, ha

- a juttatás 2021. június 10. és 2021. december 31. 
között történik

- nincs visszaható hatály

- szja kötelezettség változatlan formában fennáll

 egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy esetében  az 
adómentes juttatás feletti részre érvényesíthető 



Szociális hozzájárulási adó

• Munkaerőpiacra lépők kedvezménye 

 és 2021. december 31. között létrejött munkaviszony 
esetében munkaerőpiacra lépő az is, aki

 a foglalkoztatás megkezdésének kezdő napját megelőző 
183 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett biztosítási 
kötelezettséggel járó jogviszonnyal, egyéni-, társas 
vállalkozói jogviszonnyal

2021. évi XCIX. törvény



Szociális hozzájárulási adó
2022. január 1-jétől hatályos változások



Szociális hozzájárulási adó

• Fizetendő adó = számított adó – kedvezmények

• Adó mértékének változása

- megváltozott adómérték arra a hónapra, adóévre %
bevallott jövedelemre alkalmazható először, amely 
hónapban, adóévben a megváltozott  adó mértéke 
hatályba lép

15,5%   13%

A jövedelemszerzésre vonatkozó speciális szabályokra 
is figyelni kellett  (pl. a béren kívüli juttatások esetén)!



Átalányadózó egyéni vállalkozó 
adóalapja

• átalányban megállapított, személyi 
jövedelem adó köteles jövedelem,

• legalább a minimálbér/bérminimum 
112,5%-a 

Főállású 
vállalkozó

• átalányban megállapított, személyi 
jövedelem adó köteles jövedelem

Másodállású 
vállalkozó



Adófizetési felső határ

• Szociális hozzájárulási adó terheli

 vállalkozásból kivont jövedelem

 értékpapír-kölcsönzés jövedelme

 osztalék, vállalkozói osztalékalap

 árfolyamnyereség 
 külföldi előadóművész e 

tevékenységéből származó jövedelme

Adókötelezettség a Magyarországon adóztatható 
rész után áll fenn

Adófizetési 
felső határ



Adófizetési felső határ
• Adófizetési felső határ
- összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) 

alap számításnál figyelembe vett jövedelem
- a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj
- az ösztöndíjas foglalkoztatottnak fizetett ösztöndíj
- a munkavállalói érdekképviseletet ellátó 

szervezet részére levont (befizetett) tagdíj
- adóelőleg hiányában Tbj.tv. 27. § (1) bek. b) pont 

alapján járulékalapot képező jövedelem
- Szocho köteles külön adózó jövedelmek 

Nyilatkozat

• Felső határ 2021. évben: 3 864 000 Ft (161 000 x 24)
• Felső határ 2022. évben: 4 800 000 Ft (200 000 x 24)

Minimálbér
x 

24



Adókedvezmények



Kedvezmények

Munkaerőpiacra 
lépők

Három vagy 
több 

gyermeket 
nevelő nők

Szakképzettséget 
nem igénylő/  

mezőgazdasági 
munkakör

Megváltozott 
munkaképességű 

vállalkozók és 
munkavállalók

Kutatók

Közfoglalkoz-
tatottak

K+F 
tevékenység

Szakirányú 
oktatás és duális 

képzés



Szocho kedvezmény átmeneti szabály 
alapján

 25 év alatti pályakezdő

 tartósan álláskereső

 anyasági ellátás

 szabad vállalkozási zóna

Érvényesítésre nyitva álló 
időtartamig igénybe vehető 

Eat. + Szocho tv. szerint is 
jogosult a kedvezményre: 

- egy adókedvezmény
- kifizető dönt 

 K+F adókedvezmény
Érvényesítésre nyitva álló 

időtartamig igénybe vehető 



Szakképzés kedvezménye

A Szochó tv. és az Eat. tv. szerinti- átmeneti 
szabályok  szerint igénybe vehető –
adókedvezményeket követő sorrendben vehető 
igénybe

A Szocho tv. 10-17. § figyelembevételével 
megállapított fizetendő adót meghaladóan is 
érvényesíthető

Szocho fizetésre törvény által nem köteles 
személy a kedvezményt adó-visszaigénylés 
keretében érvényesítheti



Szakképzés kedvezménye

• Adókedvezményre jogosult, aki a képzésben részt vevő 
személlyel:

 szakképzési munkaszerződést, 

 hallgatóval hallgatói munkaszerződést,

 gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a felsőoktatási 
intézménnyel együttműködési megállapodást kötött

 átmeneti szabályok alapján is érvényesíthető



Szakképzés kedvezménye

Szakképző intézményben, szakképző iskolában 
tanuló, felnőttképzésben részt vevő személy utáni 
kedvezmény 

Sikeres szakmai vizsga kedvezménye (sikerdíj)

Duális képzés, gyakorlatigényes alapképzés 
kedvezménye



Szakképzés kedvezménye
• Állam, szakképzési megállapodással vagy együttműködési 

megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott 

 szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként 
vagy felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő 
személyenként a szakirányú oktatás

 szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként

a nevelés-oktatás arányosított önköltsége alapján 

egy munkanapra vetített mérték x tárgyhónap munkanapjainak 
száma 

A munkanapok számába nem kell beleszámítani:

- szakiskolában teljesített oktatási nap

- olyan nap, amire a tanuló, képzésben részt vevő munkabére 
nem jogosult



Szakképzés kedvezménye

• Sikeres szakmai vizsga kedvezménye

 tanuló, képzésben részt vevő személy sikeres szakmai 
vizsgát tett

 szakképzési munkaszerződés legalább 6 hónapig fennállt

 képzésben való részvétel után jogszerűen igénybe vett 
adókedvezményt

Adókedvezmény összege: 

jogszerűen igénybe vett adókedvezmény x 20%  



Szakképzés kedvezménye

• Önköltség összege 2022. évben 1 200 000 Ft/év

- 2021. évi XC. törvény

• Az önköltség szakmánként, az alapnormatíva képzési 
területenként alkalmazandó súlyszorzója

- 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 332/A-332/B §

Súlyszorzó= szakmaszorzó x évfolyami szorzó 



Szakképzés kedvezménye

• Munkanapok száma 2022. évben: 254 

• Munkanapok száma márciusban: 22 nap

- oktatási nap: 11 nap

- gyakorlati képzési nap: 11 nap

Adókedvezmény:

{(1 200 000 Ft x súlyszorzó)/254 nap} x 11 nap

Tanulószerződés esetén is ez a számítás, de a súlyszorzó a 
12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 4/A. melléklete szerint 



Szakképzés kedvezménye
• Duális képzés, gyakorlatigényes alapképzési szak 

kedvezménye

 arányosított alapnormatíva alapján az egy munkanapra 
vetített érték x ténylegesen teljesített képzési napok száma 

• Alapnormatíva 650 000 Ft/év

- 2021. évi XC. törvény

• Súlyszorzó: 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 332/C §

• Adókedvezmény:

Alapnormatíva x képzési terület súlyszorzója/éves 
munkanapok száma

Alapnormatíva x képzési terület súlyszorzója
éves munkanapok száma

tényleges     
X  képzési nap



Egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás



Adó alapja, mértéke

Adó alapja: megszerzett bevétel (-) áfa ( ha van)

Ekho alap 15%-a 
+ kifizető 13% Nyugdíjas: 9,5% 

9,5% EGT 
államban 
biztosított 
személy



Általános forgalmi adó



Behajthatatlan követelés

• Adóalap utólagos csökkentésének új jogcíme

Adóalap módosítás feltételei

Teljesüljenek az előírt 
egyéb feltételek is 

(valamennyi)

A követelés az Áfa tv. 
alapján behajthatatlan 
követelésnek 
minősüljön



Behajthatatlan követelés

Áfa tv. szerint 
behajthatatlan 

követelés 
legyen

Teljesüljenek 
a törvényi 
feltételek

Adóalap 
korrekció



Behajthatatlan követelés

• Behajthatatlan követelés fogalma

 termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás alapján keletkezett, 

 követelésként fennálló ellenérték vagy részellenérték adót 
is tartalmazó összege, 

 amelyet a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója a 
tételesen felsorolt okok alapján ekként számol el a 
nyilvántartásában 



Behajthatatlan követelés

• Követelés behajthatatlanságát megalapozó okok:

 a követelésre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs 
fedezet vagy a talált fedezet azt csak részben fedezi

 a követelést a hitelező a csődeljárás, felszámolási eljárás, az 
önkormányzatok adósságrendezési eljárása során elengedte

 a követelésre a felszámoló által adott írásbeli igazolás 
(nyilatkozat) szerint nincs fedezet, feltéve, hogy a felszámolás 
kezdő időpontja óta legalább két év telt el

 a követelésre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás 
befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett 
eszköz nem nyújt fedezetet

 a természetes személyek adósságrendezési eljárása során  a 
bíróság az adóst a fennmaradó adósságai megfizetése alóli 
mentesítő döntést hoz



Behajthatatlan követelés

• Adóalap csökkentésének feltételei:

 az adóalany és a termék beszerzője/szolgáltatás igénybe 
vevője független felek 

 termék beszerzőjének/szolgáltatás adóalany igénybe 
vevőnek előzetes írásbeli értesítése (kivéve, ha a 
beszerző/szolgáltatás igénybe vevő jogutód nélkül 
megszűnt) 

 az adóalany a behajthatatlan követeléssel érintett bevallás 
benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, 
vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt



Behajthatatlan követelés

• Adóalap csökkentésének feltételei:

 a termék beszerzője/szolgáltatás igénybe vevője a 
behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául 
szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítés 
időpontjában 

nem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás 
hatálya alatt 

nem szerepel a nagy összegű adóhiánnyal/nagy összegű 
adótartozással rendelkezők adatbázisában (a teljesítés 
időpontjában és az azt megelőző évben is!) 

adószáma nincs törölve 



Behajthatatlan követelés

• Adóalap csökkentésének feltételei:

 a NAV nem adott tájékoztatást az adóalany részére az 
alapügylet teljesítésének időpontjáig a terméket beszerző, 
szolgáltatást igénybe vevő adókötelezettsége teljesítésének 
megkerüléséről, 

 az alapügylet ellenértéke megtérítésének esedékessége óta 
legalább egy év eltelt, kivéve, ha a termékértékesítésre, 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó polgári jogi igényekre 
alkalmazandó elévülési idő nem haladja meg az egy évet  

 az alapügylet ellenértéke más módon nem térült vagy térül 
meg



Behajthatatlan követelés

• Adóalap csökkentés feltételeinek változása

 2021. június 10-től hatályos

 olyan ügyletekre irányadóak, amelyek teljesítési időpontja 
2015. december 31-e utánra esik



Számlázás

• Mentesülés a számlakibocsátás alól 

 tevékenység közérdekű vagy sajátos jellege miatt 
adómentes

- számviteli bizonylat

 nem adóalany a teljesítésig az ellenértéket készpénzzel, 
készpénz-helyettesítő  fizetési eszközzel, pénzhelyettesítő 
eszközzel, többcélú utalvánnyal maradéktalanul megtéríti  
és számla kibocsátását nem kéri

- közösségi értékesítés, távolsági értékesítés, 
sorozat jellegű értékesítés, új közlekedési 

eszköz értékesítése esetén nem alkalmazható



Számlázás

• Mentesülés a számlakibocsátás alól 

 ellenértéket a teljesítésig megtérítik 

 a vevő nem kér számlát

 a vevő nem adóalany és nem is nem adóalany jogi személy

 a termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás adóval növelt 
összege nem haladja meg a 900 ezer forintot 

• Mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól 

 az Art. szerinti automataberendezés használatával térítik 
meg az ellenérték adót is tartalmazó összegét. 



Brexit

• Egyesült Királyság 2021. január 1-je óta harmadik ország

• Termékértékesítés 

 Egyesült Királysággal kapcsolatos termékforgalom 
export/import , kivéve

- Észak-Írországgal kapcsolatos termékforgalom 
közösségen belüli termékértékesítés/beszerzés 

(„XI” előtag)  

• Szolgáltatások

 Egyesült Királyság – beleértve Észak- Írországot –
egységesen Európai Unión kívüli ország



Fordított adózás

• 2022. július 1-jétől továbbra is fordított adózás alá tartozik

 üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes 
vagyoni értékű jog átruházása 

(szén-dioxid kibocsátási kvóta)

 egyes gabonafélék értékesítése (6/A melléklet)

 egyes vas- és acéltermékek értékesítése (6/B melléklet)

a 2018. évi XLI. törvény vonatkozó rendelkezései nem lépnek 
hatályba 



Kisvállalati adó



Adó mértéke

KIVA

Társasági adó Szociális hozzájárulási adó

Kisvállalati adó = Adóalap x 10%



Adóalanyiság választása

KIVA 
alanyiságot 
megelőző 
adóévben

Az átlagos statisztikai állományi létszám várhatóan nem haladja 
meg a 50 főt

Az elszámolandó bevétel várhatóan nem haladja meg az 3 milliárd 
forintot (12 hónapnál rövidebb adóévben időarányosítás)

A mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg az 3 milliárd forintot 
(12 hónapnál rövidebb adóévben nincs időarányosítás)

A KIVA alanyiságot megelőző két naptári évben adószám végleges törlésére nem került 
sor

Az üzleti év mérlegforduló napja december 31.

A bejelentés napján nincs 1 millió forintot meghaladó, végrehajtható 
adótartozása

Adóévet megelőző adóévben nem rendelkezik EKT-val

Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült finanszírozási költségek - adóköteles 
kamatbevételek különbözete az adóévet megelőző adóévben várhatóan > 939 810 000 

Ft



Társasági adó



Adóalanyok

• Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
(Kekva)

 adókötelezettségét a bizalmi vagyonkezelési szerződés 
alapján kezelt vagyonnal analóg módon

 adómentesség:

- adóalapja olyan része után, amelyet céljainak, 
közfeladatának, közérdekű tevékenységének 
megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szerzett

 támogatása 

- adóalap csökkentési lehetőség

- elismert költség

 2021. május 1-jét követő ügyletekre kell alkalmazni



Kekva támogatása- elismert költség 

• Közfeladatot ellátó közérdekű vagonkezelői alapítványnak 

 alapításkor, csatlakozáskor rendelt vagyon átadása kapcsán 
az adózás előtti eredmény terhére elszámolt összeg

 adóévben a felsőoktatási intézménynek, fenntartójának 
visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, 
térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés 
nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke

 e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt áfa

 ideértve azt is, ha a vagyont, juttatást, átadást, 
szolgáltatást harmadik személy nyújtja és azt az alapító 
sajátjaként ismeri el



Kekva támogatása

• Adózás előtti eredményt csökkenti a juttatás

• 20 százaléka – alapítói, csatlakozói vagyonrendelés esetén

• 40 százaléka – közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány

• 300 százaléka közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványi vagy egyházi fenntartásban levő egyetem, illetve 
annak fenntartója felsőoktatási támogatási megállapodás 
alapján történő támogatása

Egyéb támogatások utáni csökkentő tételekkel együttesen 
legfeljebb az adózás előtti eredmény



Felsőoktatási támogatási 
megállapodás

• Felsőoktatási támogatási megállapodás

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény
alapítására, működtetésének biztosítására kötött, legalább
3 évre szóló megállapodás.



Elismert költség

• Felsőoktatási támogatási megállapodás

 adóévben a felsőoktatási intézménynek, fenntartójának 
visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, 
térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés 
nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke



Elismert költség

• Kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása, 
üzemeltetése révén felmerült költség

 személyi kör: munkavállaló, vezető tisztségviselő, 
személyesen közreműködő tag, korábban munkaviszonyban 
levő saját jogú nyugdíjas és ezen magánszemélyek közeli 
hozzátartozója

 kizárólag emberi erővel vagy legfeljebb 300 W 
teljesítményű villanymotorral hajtott

 nincs jelentősége, hogy magáncélra is használják



Fejlesztési tartalék

2018.

• adózás előtti nyereség 100%-a

• legfeljebb 10 milliárd forint
2019.

• adózás előtti nyereség 100%-a

2020.

2021.

• adózás előtti nyereség 50%-a

• legfeljebb 500 millió forint

• adózás előtti nyereség 100%-a
• legfeljebb 10 milliárd forint



Fejlesztési adókedvezmény

Beruházás  minimum jelenértéke

Kisvállalkozás Középvállalkozás

2019. július 24-től 300 millió forint 400 millió forint

2021. január 1-től 200 millió forint 300 millió forint

2022. január 1-től 50 millió forint 100 millió forint



Csoportos társasági adóalany

• gazdasági társaság,* 
• egyesülés, 
• európai rt.,
• szövetkezet* 

(európai), 
• egyéni cég,  

• üzletvezetésére 
tekintettel belföldi, 

• belföldi telephely 
útján külföldi 

vállalkozó

Meghatározott kapcsolat a 
csoporttagok között

Mérlegforduló napja, 
adóév utolsó napja azonos

Beszámoló, könyvviteli 
zárlat egységes ( Szv. ,IFRS)



Csoportos társasági adóalany

• Nem lehet csoportos tao alany 

 nonprofit gazdasági társaság

 szociális szövetkezet

 közérdekű nyugdíjas szövetkezet

 Iskolaszövetkezet

• Kkv. hitelkamat-kedvezmény

 csopta időszak alatt nem teljesülnek a feltételek

 szankciót a csoportképviselő útján kell teljesíteni 

• tagságukat a 
folyamatban lévő 
adóév végéig 
fenntarthatják

• ezt követően a 
tagság megszűnik



Adóalap kedvezmények

• Adózás előtti eredményt csökkenti a juttatás

 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka 
- közhasznú szervezet,

 20 százaléka – alapítói, csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 
százaléka – közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány

 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap, 
Kárenyhítési Alap (önkéntes, nem jogszabályi kötelezés alapján) 

 300 százaléka közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi 
vagy egyházi fenntartásban levő egyetem, illetve annak fenntartója 
felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása

 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási 
megállapodás alapján történő támogatása 

együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény



Adózás rendje



EKAER

• Érvényes EKAER szám szükséges

 gépjárművel végzett

 közúti fuvarozással járó

 miniszteri rendeletben meghatározott 

- termékkel végzett

- termékértékesítés, termékbeszerzés, egyéb 
termékmozgatás

Termékegység: egy feladótól egy címzett részére, egy 
gépjárművel, a gépjármű adott történő egyszeri mozgása 
során fuvarozott termék. 



EKAER
• Bejelentési kötelezettség 

 az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet mellékleteiben 
szerepelő termékek

 403/2021. (VII.8.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt 
termékek 

• Nem kell kockázati biztosítékot nyújtania 

megbízható minősítésű adózóknak

 az 5 százalékos adómértékű termékeknél 

 403/2021. (VII.8.) Korm. rendelet szerinti termékek

• Az útszakasz-mentesítés a belföldön belüli forgalom mellett 
már valamennyi forgalmi irányra is kérhető, és az engedély 
visszavonásig érvényes



Székhelyszolgáltató

Székhelyszolgáltató fogalma

• Székhelyszolgáltató az a személy aki/amely

 Székhelyszolgáltatók nyilvántartásában szerepel vagy ilyen 
tevékenység végzésére irányuló szándékát bejelentette

 üzletszerű gazdasági tevékenységként adózó megbízásából 
gondoskodik

- adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben 
történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, 
rendelkezésre tartásáról

- székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről 
(pl: hatósági kényszerintézkedések tűréséról, 



Székhelyszolgáltató
• Székhelyszolgáltatás bejelentése

 adóhatóság vizsgálja, hogy a székhelyszolgáltató szerepel-e 
a nyilvántartásban vagy tevékenység végzésére irányuló 
szándékát bejelentette-e

megjelölt személy a bejelentésnek nem tett eleget

- felhívás a bejelentés visszavonására vagy új 
székhelyszolgáltató bejelentésére  - 15 nap

- figyelmeztetés adószám törlésre, törvényes állapot 
helyreállítására -30 nap

- adószám törlése

- a határozat véglegessé válását megelőzően adózó a 
törvényes működést helyreállította a törlésre nem 
kerül sor



Székhelyszolgáltató
• Már bejelentett székhelyszolgáltató felülvizsgálata

 adóhatóság ellenőrzi, hogy a módosítás hatálybalépését 
megelőzően bejelentett székhelyszolgáltatók megfelelnek-e 
az új feltételnek

- hatálybalépést követő három hónapon belül

 székhelyszolgáltató nem felel meg a feltételeknek 

- figyelmeztetés adószám törlésre, törvényes állapot 
helyreállítására -30 nap

- adószám törlése

- a határozat véglegessé válását megelőzően adózó a 
törvényes működést helyreállította a törlésre nem 
kerül sor



Fizetési könnyítés

Veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályok

• Hat havi pótlékmentes fizetési halasztás, legfeljebb 12 
havi pótlékmentes részletfizetés

 2021. június 30-ig előterjesztett kérelem

 bármely adónemre (szja előleg, levont szja, járulék)

 legfeljebb ötmillió forint összegű adóra

 egy alkalommal

 valószínűsíteni kell, hogy a fizetési nehézség a 
veszélyhelyzetre vezethető vissza



Fizetési könnyítés
Veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályok

• Nem természetes személy, adó megfizetésére kötelezett 
személy adótartozásának elengedése

 2021. június 30-ig előterjesztett kérelem

 adótartozás 20%-a, de legfeljebb ötmillió forint összegű adó

 egy alkalommal

 a tartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét 
a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené

 csak egy adónem tekintetében kérelmezhető

• A fennmaradó összegre az előzőek szerinti fizetési kedvezmény 
nem engedélyezhető

• Az előzőek szerinti fizetési kedvezményt igénybe vették,  az 
adótartozás elengedése nem engedélyezhető



Köszönöm a 

figyelmet!


