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2022-re tervezett újabb adóváltozások
2021.
november
23-án
a
Pénzügyminisztérium
benyújtotta az Országgyűlésnek
az adótörvények módosítására
vonatkozó
törvénytervezetet,
mely jelentősen csökkentheti az
adózók terheit.
Szociális
hozzájárulás,
szakképzési hozzájárulás
Kis Gábor

„2021. november 23-

án a
Pénzügyminisztériu
m benyújtotta az
Országgyűlésnek az
adótörvények
módosítására
vonatkozó
törvénytervezetet,
mely jelentősen
csökkentheti az
adózók terheit.”

2022. január 1-től 15,5%-ról 13%ra
csökken
a
szociális
hozzájárulási adó mértéke és
eltörlésre
kerül
a
1,5%-os
mértékű
szakképzési
hozzájárulás.
Ezáltal
4%-kal
csökkennek
a
munkáltatói
közterhek. A korábban hatályos
tervek alapján a munkáltatói
terhek csak 2022. július 1-vel
csökkentek volna és jóval kisebb
mértékben. A szakirányú oktatást,
illetve a duális képzést végző
vállalkozások
a
szakképzési
hozzájárulás rendszerében igénybe
vett kedvezményt a jövőben a
szociális
hozzájárulási
adó
rendszerében
tudják
igénybe
venni.
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Személyi
jövedelemadó
és
egyszerűsített
közteherviselési
hozzájárulás (ekho)
A szociális hozzájárulási adó
csökkenéséhez
kapcsolódóan
változások lépnek életbe 2022.
január 1-től a két fenti adónem
vonatkozásában is. Jelenleg az
ekhoalap után a magánszemély
15%, míg a kifizető 15,5% ekhót
fizet. Jövőre a kifizető által
fizetendő ekhó mértéke fog
csökkeni 13%-ra.
A személyi jövedelemadó esetében
a jelenleg érvényes szabályozás
szerint, ha a jövedelem után a
magánszemély
kötelezett
a
szociális
hozzájárulási
adó
megfizetésére,
akkor
a
megállapított
jövedelem
87
százalékát kell jövedelemként
figyelembe venni. A szociális
hozzájárulási adó csökkentésének
következtében jövőre már a
megállapított
jövedelem
89
százalékát kell majd figyelembe
venni.
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Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata)
Szintén a szociális hozzájárulási adó
csökkentéséhez kapcsolódóan emelkedik a
főállású
katás
vállalkozók
társadalombiztosítási ellátásának alapja. A
havonta 50 ezer forint adót fizetők esetében az
ellátások számításának havi alapja 102 ezer
forintról 108 ezer forintra, míg az emelt
összegű tételes adót fizetők esetében 170 ezer
forintról 179 ezer forintra emelkedik.
Kisvállalati adó
A kisvállalati adó mértéke 2022. január 1-től
11%-ról 10%-ra csökken. A kisvállalati
adóalanyoknak a személyi jellegű kifizetéseik
után csak kisvállalati adót kell fizetniük, így
nem kell sem szociális hozzájárulási adót, sem
szakképzési hozzájárulást fizetniük. Mivel a
szociális hozzájárulási adó csökken és a
szakképzési hozzájárulás meg is szűnik, így
indokolt
ezen
adónem
mértékének
csökkentése is – bár mint látható, az
adóterhelés csökkenése szerényebb.
Helyi iparűzési adó mértéke
A helyi iparűzési adó rendszerében a KKV-nak
minősülő
vállalkozások
meghatározott
körére
vonatkozó
kedvezmény
meghosszabbításra kerül a 2022. évre. A
javaslat szerint a 2022. évben végződő
adóévben a – partner és kapcsolódó
vállalkozásokkal együtt - mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülő, 4 milliárd
forintot meg nem haladó árbevételű vagy
mérlegfőösszegű vállalkozó esetében a helyi
iparűzési adó mértéke a 2022. adóévben is
legfeljebb 1 százalék lehet, feltéve, hogy ezt az
uniós állami támogatási szabályok lehetővé

teszik. A javaslat a csökkentett adómérték
hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon
– a 2022. évben esedékes előleg-részleteknél is
érvényesíteni rendeli. Ezért a 2022-ben
esedékes adóelőlegnek csak a csökkentett
összegét
kell
megfizetni
az
eredeti
esedékességi időpontokban.
Helyi adók mértéke
Jövőre is érvényes lesz az a rendelkezés, hogy
nem alkalmazható az a helyi adórendelet
vagy
települési
adórendelet,
amely
adómérték emelést vagy az adókedvezmény
szűkítését fogalmazná meg, továbbá 2022-ben
sem lesz lehetőség új, eddig nem lévő helyi adó
vagy települési adó bevezetésére.
Adóhatóság
által
készítendő
áfa
bevallástervezet
(E-áfa)
bevezetésének
csúszása
Az eredeti tervek szerint 2021. július 1-től
került volna bevezetésre az adóhatóság által
elkészítendő
áfa
bevallástervezet
alkalmazásának lehetősége. Azonban a
613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a
veszélyhelyzet ideje alatt az adóhatóság nem
fogja elkészíteni a bevallástervezeteket, ezáltal
az e-áfa bevezetése későbbre – jelenleg nem
ismert időpontra – tolódik.
Fordított adózás alá eső fémipari és gabona
termékek
A korábbi tervek szerint 2022. júniusában
megszűnt volna a fordított adózás
alkalmazása az Áfa tv. 6/A és 6/B
mellékletében
található
termékek
vonatkozásában. Ezen termékek jellemzően
mezőgazdasági és fémipari termékek. Azonban

2021. december 14.

2

a 613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján ezen
termékek esetében azonban továbbra is
fennmarad a fordított adózási kötelezettség és
az ahhoz kapcsolódó összesítő jelentéstételi
kötelezettség is.

megfelelő munkavégzési hely kiválasztására, és
a biztonságos munkavégzésre vonatkozó
szabályokról.

Home office és távmunkavégzés szabályozása
A veszélyhelyzet ideje alatt eddig csak
rendeleti úton és ideiglenes jelleggel történt a
távmunka szabályozása. Jelentős változás,
hogy a home office-hoz kapcsolódóan a
veszélyhelyzet ideje alatt a minimálbér 10%áig adómentesen adható költségtérítés
lehetőségét véglegesítik. Emellett jelentősen
csökkentik a munkáltató felelősségét a
biztonságos
munkavégzés
feltételeinek
biztosítása kapcsán. A munkáltató ilyen
esetben már csak azért felelne, hogy a
munkavállalót megfelelően tájékoztassa a

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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