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Adózást és adminisztrációt érintő évközi törvénymódosítások

Kis Gábor
„A 2021. évi
költségvetés
megalapozásáról
szóló, július 14-től
hatályos jogszabály
több adónemre
vonatkozóan
tartalmaz
változásokat. Ennek
megfelelően
módosulnak az
EKAER
kötelezettséggel, az
általános forgalmi
adóval, a helyi
adókkal, és személyi
jövedelemadóval
kapcsolatos
szabályozások.”

A
2021.
évi
költségvetés
megalapozásáról szóló, július 14től hatályos jogszabály több
adónemre vonatkozóan tartalmaz
változásokat. Ennek megfelelően
módosulnak
az
EKAER
kötelezettséggel, az általános
forgalmi adóval, a helyi adókkal,
és személyi jövedelemadóval
kapcsolatos szabályozások.
Az EKAER rendszert
törvénymódosítás

érintő

2021. január elsejétől a nem
kockázatos termékek esetében
megszűnik az EKÁER-bejelentési
kötelezettség. Amennyiben a
kötelezett
a
bejelentési
kötelezettségét nem teljesíti, vagy
a bejelentési kötelezettségét a
fuvarozott termékek súlyára vagy
értékére
tekintettel
hibásan
teljesíti, akkor az áru nettó
értékének 40 százalékáig terjedő
mulasztási bírsággal sújtható.
Minden további esetben (például:
adatok elírása, betűk felcserélése
stb.) természetes személy adózó
esetében legalább 200 ezer forint,
nem természetes személy adózó
esetében legalább 500 ezer forint
mulasztási bírság szabható ki.
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A
törvénymódosítás
továbbá
bevezeti
a
termékegység
fogalmát.
Termékegységnek
minősül az egy feladótól egy
címzett részére, egy gépjárművel, a
gépjármű adott útvonalon történő
egyszeri mozgása során fuvarozott
termék.
Ha az adózó egy termékegységbe
tartozó
fuvarozott
termék
tekintetében nem tett eleget
EKAER
bejelentési
kötelezettségének, az állami adóés vámhatóság az adózó terhére a
be nem jelentett áru adó nélküli
értékének negyven százalékáig
terjedő
mulasztási
bírságot
szabhat ki.
A
kockázatos
termékek
tekintetében továbbra is teljesíteni
kell a bejelentési, és a kockázati
biztosíték
nyújtási
kötelezettségeket. Mivel azonban
a
részletszabályokat
rendező
miniszteri rendelet még nem
elérhető, ezért kérdéses, hogy a
módosítás révén megváltozik-e a
kockázatos
termékek
köre,
továbbá
pontosan
milyen
gépjárművel fuvarozott, illetve
milyen értékű / súlyú kockázatos
termékek esetében lesz szükséges
a bejelentés.
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Általános forgalmi adó
A kormány – a helyi (kerületi) önkormányzat
véleményének kikérést követően – rendelettel
rozsdaövezeti akcióterületeket jelölhet ki. E
területeken a többlakásos lakóingatlanban
kialakítandó, 150 négyzetmétert meg nem
haladó összes hasznos alapterületű újépítésű
lakások 5 százalékos áfával lesznek
értékesíthetők. A módosítás július 22-től
hatályos.

vállalkozók fejlesztési tartalék jogcímén a
vállalkozói bevételüket a vállalkozói költségek
levonása után fennmaradó vállalkozói bevétel
teljes egészével csökkenthetik, azonban
számukra továbbra is az 500 milliós felső határ
érvényes.
A személyi jövedelemadót érintő módosítások
a jogszabály kihirdetését követő napon léptek
hatályba.
Társadalombiztosítás

Helyi adók
2020. évtől kezdődően a társasági adóval
összhangban megszűnik az iparűzési adó
adóelőleg kiegészítési kötelezettsége. A
vállalkozások számára e kedvező változás azon
eltérő üzleti éves vállalkozásokra is
vonatkozik, amelyek adóéve a törvény
hatálybalépésekor még nem fejeződött be.
Az adórendszer egyszerűsítése érdekében
törlésre kerül továbbá a reklámhordozók után
fizetendő helyi építményadó-kötelezettség is.
A helyi adót érintő módosítások a jogszabály
kihirdetését követő napon léptek hatályba.
Személyi jövedelemadó
A magánszemélyt terhelő, de más személy által
megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék
(2020. évben 7.710.- forint/hó) nem minősül
bevételnek, így a magánszemély jövedelmének
kiszámítása során nem kell figyelembe venni.
A beruházások ösztönzése céljából a Kormány
korábban lehetővé tette, hogy a társasági
adóalanyok fejlesztési tartalék jogcímén az
adózás előtti eredményüket akár a teljes
adózás előtti eredményükkel, legfeljebb 10
milliárd forinttal csökkentsék. A módosítás a
kedvezmény kedvezőbb arányát az egyéni
vállalkozókra is kiterjeszti: az egyéni

A korábban elfogadott, 2020. július 1-től
hatályos
TB
törvény
szerint
a
munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén
(részmunkaidőben foglalkoztatás esetén is)
a társadalombiztosítási járulék és szociális
hozzájárulásai adó alapja legalább a
minimálbér 30 százaléka volt (járulékfizetési
alsóhatár). Mivel a koronavírus járvány elleni
gazdasági intézkedési terv keretében a
munkáltatóknak sok esetben lehetősége nyílt
a korábbihoz képest jelentősen alacsonyabb
óraszámban foglalkoztatni a dolgozóit, számos
esetben ez a feltétel most nem tud teljesülni.
Az elfogadott törvény szerint, amennyiben a
járulékalapot képező jövedelem nem nyújt
elég
fedezetet
a
járulékkötelezettség
levonására, a járulékfizetési alsó határ és a
járulékalapot képező jövedelem közötti
különbözetet terhelő társadalombiztosítási
járulékot a foglalkoztató köteles megfizetni.
A különbözet utáni társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettség előzőek szerinti
teljesítését úgy kell tekinteni az ellátások
számítási szabályainak alkalmazása során,
mintha azt a biztosított személy teljesítette
volna. A törvény azonban haladékot ad, így a
különbözet után fennálló kötelezettséget
2020.
július
és
augusztus
hónapra
vonatkozólag még nem kell alkalmazni,
ezekben az esetekben a járulékalapot képező
jövedelmet továbbra is a főszabály szerint kell
megállapítani. A rendelkezés a módosító
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törvény hatályba lépését követő 30. napon lép
életbe.

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

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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