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Szja-bevallás 2021



Egyéni vállalkozók 



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 
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



Átalányadózás példa

• Adatok

 2022. évi bevétel: 20 000e Ft

 költséghányad 80%

• Adókötelezettség

 jövedelem: 4 000 000 Ft (20 000 000 – 16 000 000)

 adómentes 1 2000 000 (12x200 000/2)

 adóalap: 2 800 000 Ft (4 000 000 – 1 200 000)

 szja: 420 000 Ft (2 800 000 x 15%) 



Bevétel csökkentő tétel
Kisvállalkozói kedvezmény

• Személyi kör

 tételes költségelszámolás

 alkalmazottak létszáma < 250 fő, vagy  nincs

• Mértéke

 támogatott beszerzés, beruházás költsége, 

 vállalkozói bevétel – vállalkozói költség

A kisebb vehető figyelembe



Bevétel csökkentő tétel
Kisvállalkozói kedvezmény

• Tárgyi eszköz

 ingatlan (üzemkörön 
belüli)

 gép

 berendezés

 felszerelés

 jármű

• Nem anyagi javak

 találmány

 szabadalom, ipari minta, 
védjegy

 szerzői jogvédelemben 
részesülő jog

 szoftvertermék

 egyéb szellemi alkotás

 know-how, gyártási eljárás

 szoftverek felhasználási joga

vállalkozás tevékenyégét közvetlenül szolgáló 
korábban üzembe nem helyezett

kizárólag üzemi célú



Bevétel csökkentő tétel
Kisvállalkozói kedvezmény

• Visszafizetési kötelezettség

 az eszköz üzembe helyezésére négy éven belül nem kerül 
sor - kivéve, elháríthatatlan külső ok miatti 
megrongálódás, 

kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó rész 

a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóévre 
vonatkozó adókötelezettségnél



Bevétel csökkentő tétel
Kisvállalkozói kedvezmény

 az eszköz már az üzembe helyezéskor, használatba 
vételkor sem szolgált kizárólag üzemi célt, vagy nem 
közvetlenül a vállalkozási tevékenységet szolgálta

 kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó rész 

 az üzembe helyezés évének adókötelezettsége 



Bevétel csökkentő tétel
Kisvállalkozói kedvezmény

 az eszközt az üzembe helyezést követően, de négy éven 
belül nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységhez vagy 
nem kizárólag üzemi célúként használják, kivéve, 
elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás 

 kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó rész

 az "átsorolás" évében kell az adókötelezettség 
megállapításánál figyelembe venni. 



Bevétel csökkentő tétel
Kisvállalkozói kedvezmény

 az eszköz az üzembe helyezése, használatba vétele előtt 
vagy utána, négy éven belül értékesítésre kerül 

 kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó rész

 az értékesítés évében kell az adókötelezettség 
megállapításánál figyelembe venni. 



Bevétel csökkentő tétel
Kisvállalkozói kedvezmény

Értékesítésnek minősül:

 természetbeni juttatás formájában történő átadás

 ellenszolgáltatás nélküli átadást, 

 pénzügyi lízing keretében, részletfizetéssel, átvett 
eszköznek a szerződés szerinti feltételek teljesülésének 
meghiúsulása miatti visszaadása 



Bevétel csökkentő tétel

Fejlesztési tartalék

• Fejlesztési célra lehet igénybe venni

• Mértéke: vállalkozói bevétel  max. 500 millió Ft

- vállalkozói költség  

• Nyilvántartásba kell venni, lekötés nem feltétel

• Előre hozott értékcsökkenés



Bevétel csökkentő tétel

• Felhasználás

 kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz beszerzése, előállítása -
nem ingyenes

 nyilvántartásba vétel éve + 3 év 

• Nem vehető figyelembe, ha nincs értékcsökkenés

 földterület, telek, telkesítés, erdő,   

képzőművészeti alkotás



Bevétel csökkentő tétel
• Visszafizetés

 határidőn belül nem használták fel

 ingyenes beszerzés történt

 nem számolható el értékcsökkenés

 nem megfelelően feloldott rész x nyilvántartásba vétel éve 
szerinti adókulcs 

+ (feloldott rész- előzőek szerinti szja) x 15%

 késedelmi pótlékkal növelten  



Költségek

• Számla szükséges, ha az eladó számla kibocsátására 
kötelezett – Áfa tv. szerinti alakiság

• Együttes figyelembe vétel többféle vállalkozói 
tevékenység között

• Vállalkozás / őstermelés / önálló tevékenység 
megosztási kötelezettség

• Vállalkozás / őstermelés „belső bizonylat”

• Osztalékalapot terhelő szocho - költség



Beruházási adókedvezmény

Kedvezmény igénybevételének feltételei:

• 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat

• kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz beszerzéséhez, 
előállításához

• pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata után

A kedvezmény állami támogatásnak minősül.



Beruházási adókedvezmény 

Mértéke:

– 2013. december 31-ig megkötött szerződés alapján igénybe 

vett a hitelre az adóévben fizetett kamat 40 százaléka,

– a 2014. január 1-2017. december 31. között megkötött 

szerződés alapján igénybe vett a hitelre az adóévben fizetett 

kamat 60 százaléka

- 2017. december 31. után megkötött szerződések esetén nincs 

kamatkorlát

• Max 6 MFt/adóév – 2017-től nincs korlát

• 2021. január 1-jétől a kamat teljes összege, függetlenül a 

hitelszerződés megkötésének időpontjától



Beruházási adókedvezmény

• Az adózó az adókedvezményt abban az adóévben veheti 
igénybe,

amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz nyilvántartásában 
szerepel. 

 utoljára abban az adóévben lehet igénybe venni, amelyben a 
hitelt az eredeti (még nem módosított) szerződés szerint vissza 
kell fizetni.



Beruházási adókedvezmény

Az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten 
vissza kell fizetnie, ha

– a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven (nem

adóéven) belül a beruházást nem helyezi üzembe, kivéve,

ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti

megrongálódás következtében maradt el,

– a tárgyi eszközt üzembe helyezésének adóévében vagy az

azt követő három évben (szintén nem adóév) elidegeníti.



Beruházási adókedvezmény

Elidegenítésnek minősül: 

- a tárgyi eszköz értékesítése, 

- apportálása, 

- térítés nélküli átadása és

- természetbeni juttatásként történő átadása minősül.

A szabályok vonatkoznak arra az adózóra is, amelyik

időközben áttér a katára és kata-alanyként mulasztja el üzembe

helyezni, illetve szegi meg az elidegenítés-tilalmi határidőt.



Vállalkozói 
osztalékalap

26



Adórövidítéssel, jogszabálysértéssel összefüggő 
bírság, késedelmi pótlék – pénzügyi, gazdasági 

szabálytalanságok

Kizárólag üzemi célú, 
tárgyében értékcsökkenés 
alá vont tárgyi eszköz , 
nem anyagi javak 
értékéből az elszámolt 
értékcsökkenést 
meghaladó rész

Beruházási költség 
(tárgyi eszköz, nem 

anyagi javak)



Tárgyi eszköz üzembe 
helyezésekor a korábbi évek 

osztalékalapot csökkentő 
beruházási költsége

Tárgyi eszköz 
ellenszolgáltatás nélküli 
átruházása
- Ha korábban 

csökkentette a tárgyi 
eszközzel az adózás utáni 
eredmény

- egy éven belül 100%, 
- 1-2 év 66%, 
- 2-3 év 33%
- tevékenység 

megszüntetésekor is 
alkalmazni kell   

Határidőig üzembe  nem 
helyezett beruházás esetén  
az osztalékalap 
csökkentésként igénybe vett   
összeg (csökkentés évét 
követő 4. év)



Összevont adóalap 



Adóalap-csökkentő tételek

Négy gyermeket nevelő anyák kedvezménye

Személyi kedvezmény

Első házasok kedvezménye

Családi kedvezmény



Személyi kedvezmény



Személyi kedvezmények

Meghatározott  
betegség • Orvosi igazolás

Rokkantsági 
járadék

• Határozat

Fogyatékossági 
támogatás • Határozat

Mértéke: minimálbér/3/hó – száz forintra kerekítve



Első házasok kedvezménye



Első házasok kedvezménye

• Jogosult

- az a házaspár, amely esetében legalább az 
egyik házastárs első házasságát köti

• Jogosultság időtartama

- házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 

hónap – házasági életközösség fennállása alatt

• Kedvezmény összege

- 33 335 Ft/jogosultsági hónap

• Eljárási szabályok

- kedvezmény megosztható

- házastársak nyilatkozat ( ki veszi igénybe, házastárs 
adóazonosító jele, megosztásra vonatkozó döntés)



Családi kedvezmény



Családi kedvezmény 

• Családi kedvezményt érvényesíthet a

kedvezményezett eltartottak után:

 a családi pótlékra jogosult, vele közös háztatásban

élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa

 a várandós nő és vele közös háztartásban élő
házastársa

 a családi pótlékra saját jogán jogosult

 a rokkantsági járadékban részesülő

magánszemély



Családi kedvezmény 
• Kedvezményezett eltartott:

 akire tekintettel a magánszemély családi pótlékra

jogosult,

 a magzat a várandóság időszakában

(a fogantatás 91. napjától)

 családi pótlékra saját jogán jogosult személy

 a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély

megoszthatóság szabálya (házastárs, élettárs)



Családi kedvezmény 

• Eltartott:

 a kedvezményezett eltartott

 aki a családi pótlék megállapításánál figyelembe
vehető

• Jogosultsági hónap

 amelyre a családi pótlékra jogosultság fennáll

 amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják

 amelyben a várandóság legalább egy napig fennáll



Családi kedvezmény

• Mértéke 2019. január 1-től 

 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

• Megosztás tilalma

 a jogosult nem egyedülálló, ha a Cst. 12. § (3) bekezdése 
alapján minősül egyedülállónak



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



Szja visszatérítés

• 2021. XII. 31. - VISSZADÓ nyilatkozat (jogvesztő)

• 2022. II. 15. - Szja visszatérítés előlege

• 2022. V. 20. - Bevallásban történő érvényesítés

 21Szja bevallás „D” lap

 21Szja-01 lap módosítása

 Rendelkezés 

 Családi kedvezmény újraelosztása

 Visszatartási jog



Szja visszatérítés 1. példa 
• Éves munkabér: 6 240 000 Ft, levont előleg: 930 600

• CSK: 800 040 Ft – év közben nem vette igénybe

Sor Bevallási sor megnevezése Összeg (Ft)

22. Összevont adóalapba tartozó jövedelem 6 240 000

29. Családi kedvezmény összeg 800 040

32. Igénybe vehető családi kedvezmény 800 040

33. Érvényesített kedvezmény 800 040

36. Családi kedvezménnyel csökkentett adóalap 5 403 960

47. Összevont adóalap adója 810 594

65. Levont előleg 930 600

80. Visszaigényelhető összeg 120 060

97. Számított adóvisszatérítés 809 000

101. Adó-visszatérítés előlege 809 000 

104. Összevont adóalap adó-visszatérítéssel csökkentett összege 1 594



Szja visszatérítés 2. példa 
• Éves munkabér: 6 00 000 Ft, levont előleg: 900 000

• CSK: 800 040 Ft – év közben nem vette igénybe

Sor Bevallási sor megnevezése Összeg (Ft)

22. Összevont adóalapba tartozó jövedelem 6 000 000

29. Családi kedvezmény összeg 800 040

32. Igénybe vehető családi kedvezmény 800 040

33. Érvényesített kedvezmény 800 040

36. Családi kedvezménnyel csökkentett adóalap 5 199 960

47 Összevont adóalap adója 779 994

65. Levont előleg 900 000

80. Visszaigényelhető összeg 91 000

97. Számított adóvisszatérítés 779 994

101. Adó-visszatérítés előlege 809 000 

102. Adóbevallás alapján befizetendő adó-visszatérítés összege 29 006



Szja visszatérítés 3. példa
• Férj adatai

 éves bérjövedelem: 12 000 000 Ft

 levont előleg: 1 800 000 Ft

 adó-visszatérítés kiutalt előlege: 809 000 Ft

• Feleség adatai

 éves munkabér: 3 600 000 Ft

 CSK keret: 7 920 000 Ft

 levont előleg: 0

 Igénybe vett járulékkedvezmény: 648 000 (adóalapra számítva:  4 322 
160 Ft)

 bérbeadásból származó jövedelem: 1 800 000 Ft

 bérbeadásból levont előleg: 270 000 Ft

 adó-visszatérítés kiutalt előlege: 0 Ft



Szja visszatérítés 3. példa férj
Sor Bevallási sor megnevezése Összeg (Ft)

22. Összevont adóalapba tartozó jövedelem 12 000 000

29. Családi kedvezmény összeg 7 920 000

30. Feleség által igénybe vett járulékkedvezmény 4 322 160

32. Igénybe vehető családi kedvezmény 3 597 840

33. Érvényesített kedvezmény 3 597 840

36. Családi kedvezménnyel csökkentett adóalap 8 402 160

47 Összevont adóalap adója 1 260 324

65. Levont előleg 1 800 000

80. Visszaigényelhető összeg 539 676

97. Számított adóvisszatérítés 809 000

101. Adó-visszatérítés előlege 809 000 

103. Adóbevallás alapján befizetendő adó-visszatérítés összege 0

104. Összevont adóalap adó-visszatérítéssel csökkentett összege 451 324



Szja visszatérítés 3. példa feleség

Sor Bevallási sor megnevezése Összeg (Ft)

22. Összevont adóalapba tartozó jövedelem 5 400  000

29. Családi kedvezmény összeg 0

32. Igénybe vehető családi kedvezmény 0

33. Érvényesített kedvezmény 0

36. Családi kedvezménnyel csökkentett adóalap 5 400 000

47 Összevont adóalap adója 810 000

76. Levont, befizetett előleg 270 000

77. Adózó terhére mutatkozó különbözet 540 000

80. Visszaigényelhető összeg 269 000

97. Számított adóvisszatérítés 809 000

101. Adó-visszatérítés előlege 0

103. Adóbevallás alapján még igényelhető adó 809 000

104. Összevont adóalap adó-visszatérítéssel csökkentett összege 1000



Távmunkavégzés

• Mt. szerinti távmunka – költségelszámolás

• Tételes költségelszámolás 

 távmunkavégzéshez, kapcsolattartáshoz szükséges nem 
anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz

- beszerzési ár ≤ 200e Ft- egyösszegű elszámolás

- beszerzési ár > 200e Ft – értékcsökkenés

- 33%-os kulcs + nyilvántartás

 internethasználat díja

munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönül 
munkavégzési hely

- bérleti díja, fűtés, világítás díja

- lakás esetén arányosítás



Távmunkavégzés

• Bizonylat nélkül elszámolható költségtérítés

 felek által előzetesen meghatározott összeg, legfeljebb

- adóév első napján érvényes havi minimálbér x 10%/hó

 távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot

- arányosítás (távmunkával érintett napok)

 tételes költségelszámolás nem lehetséges 



Adóelőleg

Költségkülönbözet x 
39%

• Nyilatkozott költség – tényleges 
költség > nyilatkozott költség x 5%

Befizetési 
különbözet x 12% • Költségkülönbözet x 15% > 10e Ft

Befizetési különbözet 
x 12% 

• Családi kedvezmény, 

• első házas kedvezmény

• Adókedvezmény 
jogtalan érvényesítése 
év közben



Adóelőleg

• Bevétel: 1 000 000 Ft

• Nyilatkozott költség: 400 000 Ft

• Tényleges költség: 180 000 Ft

• Költségkülönbözet miatt fizetendő összeg: 33 000 Ft

(400 000 – 180 000) x 0,15

• 39% különbözeti bírság: 85 800 Ft

(400 000 -180 000) x 0,39

• 12% különbözeti bírság: 3 960 Ft

(33 000 x 0,12)

Fizetési kötelezettség összesen: 122 760 Ft

(33 000 +85 800 +3 960)



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

• Hatályba lépés: 2021. június 10.



Adómentesség

Háztartási kiserőművek mentessége

• 12 000 kWh/év mérték túllépése

 a felettes bevételrész egésze jövedelem

 a teljes bevétel önálló tevékenységből származó 
jövedelem

- költségelszámolás

• 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



Külön adózó jövedelmek 



Osztalék
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Osztalék
• Osztalékból származó jövedelem 

 számviteli tv. szerinti osztalék

 kamatozó részvény kamata

 külföldi állam joga szerinti osztalék

 alternatív befektetési alap által 

kibocsátott befektetési jegy hozama

 bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján
 kezelt vagyon hozamainak terhére a 

kedvezményezettek vagy vagyonrendelőnk 
juttatott vagyoni érték  

 kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett                            
tagja részére a társaság nyereségéből juttatott összeg

 osztalékelőleg

Bevétel 
egésze 
jövedelem



Osztalék bevallása

Kifizető juttatja

adót megállapítja, 
bevallja, megfizeti

- kifizetés 
időpontjában 

magánszemély 
adóbevallásában 

bevallja

Nem kifizető 
juttatja

Adót a 
magánszemély 

adóbevallásában 
megállapítja, 

megfizeti

Osztalékelőleg

Előleg és adója a 
kifizetés évében 
tájékoztató adat 

Osztalékot 
megállapító 
beszámoló 
elfogadásnak évéről 
szóló bevallásban kell 
bevallani a 
jóváhagyott 
osztalékot



Árfolyamnyereség
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Árfolyamnyereség
Jövedelem megállapítása

Bevétel 

(-) Megszerzésre fordított összeg

(-) Értékpapírhoz kapcsoló járulékos költségek

(-) Átruházással kapcsolatos kiadások

= Jövedelem

Nem árfolyamnyereség, ha a különbözetet más 
jövedelem megállapításánál kell figyelembe venni



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



Ellenőrzött tőkepiaci ügylet
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Ellenőrzött tőkepiaci ügylet

Befektetési szolgáltatóval (közreműködésével) pénzügyi 
eszközre, árura kötött ügylet 

Pénzügyi szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött, 
pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet

Az ügylet megfelel a hivatkozott törvények ügyletre vonatkozó 
rendelkezéseinek

Szabályozott piacon kötött ügylet



Ellenőrzött tőkepiaci ügylet

Szabályozott piac

Külföldön kötött ügylet

Belföldön kötött ügylet

EGT tagállamban kötött

MNB által felügyelt 
tevékenység tárgya

Adott állam felügyeleti 
hatósága által felügyelt 

tevékenység tárgya

Nem EGT, de van kettős 
egyezmény

Felügyeleti hatóság és az 
MNB között van 
információcsere



Ellenőrzött tőkepiaci ügylet
• Jövedelem = 

összes ügyleti nyereség – összes ügyleti veszteség

Adóévben elért, pénzben 
elszámolt ügyleti 
nyereségek

Magánszemélyt terhelő, 
adóévben elért, pénzben 
elszámolt ügyleti veszteségek 
+ ügyletkötésekhez 
kapcsolódó, szolgáltató által 
felszámított díjak 

Veszteség: összes ügyleti veszteség – összes ügyleti nyereség



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

• Ügyleti nyereség

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

• 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  



Fogalmak

• Ügyleti veszteség

 tárgyévi kiadások meghaladják a tárgyévi bevételeket

• Bevétel

 a kriptoeszköznek átruházása, átengedése időpontjára 
megállapított szokásos piaci értéke 



Megszerzésre fordított kiadás

Szerzés jogcíme Szerzési érték

Vásárlás Megszerzésre fordított kiadás

Bányászatra vagy ahhoz kapcsolód 
ó 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



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


