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2021. évi tervezett adóváltozások
A Parlamenthez benyújtásra
került a T/10856. törvényjavaslat
Magyarország 2021. évi központi
költségvetésének
megalapozásáról. Az adókötelezettségek
tekintetében a javaslat számos
kedvező változást tartalmaz.
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Iparűzési
adó
kötelezettség

Ebben az esetben mulasztási
bírságot kell fizetni. Ezért a
törvényjavaslat az adóelőlegkiegészítési kötelezettséget már a
hatálybalépéskor tartó adóévre
vonatkozóan eltörli (a naptári
évtől
eltérő
üzleti
éves
vállalkozások esetén is).

feltöltési

A hatályos szabályok szerint a
helyi iparűzési adóelőleget az
adóév utolsó hónapjának 20.
napjáig kell kiegészíteni a várható
adó összegére, annak a kettős
könyvvitelt
vezető
társasági
adóalany vállalkozásnak, amelynek
nettó árbevétele az adóévet
megelőző évben éves szinten
meghaladta a 100 millió forintot.
Az
adóelőleg-kiegészítés jogintézménye
jelentős
adminisztratív
terhet
jelent
a
vállalkozások számára, azzal, hogy
az
adóelőleg-kiegészítés
kockázatot is hordoz akkor, ha a
várható adó összegére történő
adóelőleg-kiegészítés nem éri el a
végleges adó 90%-át.
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Fejlesztési tartalék
A
koronavírus
világjárvány
gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében a beruházások társasági
adózási korlátjának enyhítéséről
szóló 171/2020. (IV. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése a
társasági adóalanyok számára
lehetővé tette, hogy az adózás
előtti eredményüket fejlesztési
tartalék címén egy magasabb
összeggel csökkentsék. Annak
érdekében, hogy ne csak a
gazdasági társaságok, hanem az
egyéni vállalkozók is élhessenek
ezzel
a
kedvezményes
lehetőséggel, a módosítás lehetővé
teszi, hogy az egyéni vállalkozók a
vállalkozói bevételüket fejlesztési
tartalék címén, a vállalkozói
költségek
levonása
után
fennmaradó vállalkozói bevételük
50 százaléka helyett annak teljes
összegével csökkenthessék.
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A fejlesztési tartalék címén nyilvántartásba
vehető összeg felső korlátja nem módosul, az
továbbra is 500 millió forint marad.

célja a csalárd adózói magatartások
visszatartása. Abban az esetben, ha az adózó
más adatok tekintetében hibázik, az
adóhatóság az általános szabályok szerint jár
el.

EKÁER
Az
Elektronikus
Közúti
Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer 2015. január 1-jén kezdte
meg működését az általános forgalmi adó
adónemben tapasztalt csalások elleni fellépés
egyik eszközeként. Az európai uniós jognak
való megfelelés követelménye miatt szükség
volt az EKAER szabályok újragondolására,
amely során az elmúlt öt éves ellenőrzési
tapasztalatokat is figyelembe vette a jogalkotó.
A
módosítások
célja
az
EKAER
hatékonyságának megtartása, növelése oly
módon, hogy az jobban illeszkedjen az európai
uniós jogrendszerbe, és jobban megfeleljen az
arányosság
követelményének.
Ennek
érdekében 2021. január 1-jétől az EKAER
bejelentési kötelezettség már csak a megadott
érték
vagy
tömeghatárt
meghaladó
kockázatos termékekre fog vonatkozni.
Módosulnak a tervezet szerint az EKÁER-hez
kapcsolódó mulasztási bírság szabályok is. A
mulasztási bírság szabályok módosításának
célja a könnyebb áttekinthetőség és
kezelhetőség megteremtése. A módosítások
révén egyértelművé válik a szankcionálandó
adózói magatartás, valamint a csökkennek az
adminisztrációs terhek az adóhatóság oldalán.
Tekintettel arra, hogy az EKAER-szám egy
adott termékegységet azonosít egy feladóegycímzett-egy
útvonal-egy
gépjármű
tekintetében, a módosítás egyértelműsíti, hogy
az adott mulasztás az adott termékegységhez
kapcsolódik. Pontosításra kerül, hogy a
termékek bruttó tömegének pontatlanul
történő megadása hogyan bírságolandó. Új
bírságolási tényállási elemként jelenik meg a
termékek
értékének
hibásan
történő
megadása. Mind a két bírságolandó tényállás

A javaslat szerint az adózónak lehetősége van a
mulasztási bírság alól mentesülni, ha igazolja,
hogy az adott helyzetben úgy járt el, ahogyan
az tőle elvárható.
Egészségügyi szolgáltatási járulék
A személyi jövedelemadó törvény javasolt
módosítása lehetővé teszi, hogy amennyiben a
magánszemély egészségügyi szolgáltatási
járulékát más személy fizeti, az ne minősüljön
a magánszemély jövedelmének.
Az új Tbj. szerint a Nemzeti Adó-és
Vámhivatal a természetes személyt tájékoztató
levéllel értesíti az egészségügyi szolgáltatási
járulékfizetési
kötelezettségéről,
mellyel
egyidejűleg megtörténik a kötelezettség
előírása is.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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