FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Benyújtották az őszi adócsomagot – további adóváltozások 2021-ben
A pénzügyminiszter benyújtotta
az Országgyűlésnek a T/13258
számú törvényjavaslatot, mely a
jövő
évi
adóváltozásokat
tartalmazza. A törvénytervezet
több, az elmúlt hetekben már
ismertté vált módosítást és
adminisztrációs egyszerűsítést is
tartalmaz.
Kis Gábor

„A
pénzügyminiszter
benyújtotta az
Országgyűlésnek a
T/13258 számú
törvényjavaslatot,
mely a jövő évi
adóváltozásokat
tartalmazza. A
törvénytervezet
több, az elmúlt
hetekben már
ismertté vált
módosítást és
adminisztrációs
egyszerűsítést is
tartalmaz.”

Kisvállalati adó (KIVA)
Talán a legjelentősebb változás,
hogy jelentősen emelkedik a
kisvállalati adó belépési korlátja,
illetve az a korlát is, amely felett a
kisvállalati adóalanynak vissza
kell térnie a társasági adó hatálya
alá. Mind az éves bevételre, mind a
mérlegfőösszegre
vonatkozó
jelenleg érvényes 1 milliárd Ft-os
belépési korlát 3 milliárd Ft-ra fog
emelkedni.
A
kisvállalati
adóalanyiság jelenleg a 3 milliárd
Ft-os bevételkorlát elérésekor
szűnik meg, ez a korlát 6 milliárd
Ft-ra fog emelkedni.

igénybe venni személygépkocsi és
elektromos
személygépkocsi
vásárlása
esetén,
kivéve
a
jogszabályban
meghatározottak
szerinti,
nagy
rakodóterű
személygépkocsik esetében. Mivel
az
energiahatékonysági
beruházások
esetében
nincs
kötelezően
előírt
minimális
energiamegtakarítási
előírás,
sokan egy új cégautó beszerzésével
kívántak
megfelelni
az
energiamegtakarítási
követelményeknek, és ezáltal
adókedvezményt
érvényesíteni.
Ezt
a
lehetőséget
kívánja
megszüntetni a törvényjavaslat.

Már egy tavaszi törvénymódosítás
lehetővé tette, hogy a fejlesztési
tartalék képzéséhez kapcsolódóan
akár az adózás előtti eredmény
teljes
összege
„lenullázható”
lehessen, jelen törvényjavaslat
pedig a 10 milliárd Ft-os felső
korlátot kívánja eltörölni. Ez a
változás azoknak jelent segítséget,
A
törvénytervezet
szintén akik 10 milliárd Ft feletti összeg
szabályozza a kisvállalati adóról a erejéig
kívánnak
fejlesztési
társasági adóra történő visszatérés tartalékot
képezni
jövőbeni
új adózási követelményeit.
beruházásaik céljára.
Társasági adó

Helyi iparűzési adó

A törvénytervezet alapján az
energiahatékonysági
célokat
szolgáló beruházás, felújítás
adókedvezményét nem lehet

A
törvényjavaslat
elfogadása
esetén a helyi iparűzési adó
bevallást kizárólag az Adóhatóság
részére lehet majd benyújtani,
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vagyis nem lesz lehetőség az önkormányzati
adóhatóság részére történő benyújtásra. Ez
különösen azon vállalkozásoknak jelent
adminisztratív
könnyítést,
akik
több
telephelyen végzik tevékenységüket, ezáltal
több önkormányzat részére is kellett
adóbevallást benyújtaniuk.
Továbbá megszűnik az ideiglenes iparűzési
adó. Ideiglenes iparűzési adót azon
vállalkozásoknak kell jelenleg fizetni, akik egy
önkormányzat területén 30-180 nap közötti
időtartamban
végeznek
építőipari
tevékenységet, vagy természeti erőforrásokat
tárnak fel. Ezen társaságok esetében csak
akkor keletkezik adófizetési kötelezettség, ha
az adott önkormányzat területén legalább 180
napot tevékenykednek. Ez a javaslat azon
építőipari vállalkozásoknak jelent könnyítést,
akik több önkormányzat területén is végeznek
többhónapos építési, felújítási munkákat.
Személyi jövedelemadó
Leginkább technikai változást eredményez,
hogy a minimálbér 5%-a erejéig igénybe vehető
elsősorban „súlyosan fogyatékosnak minősülő
magánszemélyek”
esetén
alkalmazható
személyi kedvezmény a tervezet szerint nem
adókedvezményként,
hanem
összevont
adóalap-csökkentő
tételként
lesz
érvényesíthető. A javaslat a fizetendő szja
összegét nem befolyásolja. Azonban az
érintettek részére annyi megtakarítást
eredményez,
hogy
mivel
mind
a
társadalombiztosítási járulék, mind a szociális
hozzájárulás alapja az összevont személyi
jövedelemadó alap, ezáltal csökkenni fog az
érintett munkavállalók után fizetendő
járulékok összege.

Általános forgalmi adó
Az elmúlt hetekben ismertté vált hírekkel
összhangban – a már bevezetett szja
tervezetekhez hasonlóan, várhatóan a jövő év
második felétől - az Adóhatóság fogja
elkészíteni az áfa bevallástervezeteket is. A
bevallástervezetek tartalmazni fogják mind a
fizetendő
adót,
mind
az
adóalany
szempontjából előzetesen felszámított adót, az
adózónak pedig lehetősége lesz a bevallás
módosítására,
kiegészítésére,
majd
benyújtására. Jelentős eltérés az szja
tervezetekhez viszonyítva, hogy az áfa bevallás
tervezetek esetén az adózónak a levonható
adóról számlánként kell majd dönteniük,
tehát semmiképpen nincs mód arra, hogy az
egész bevallást egy gombnyomással, érdemi,
tartalmi ellenőrzés és belső egyeztetés nélkül
fogadják el.
Adóigazgatás
A megbízható adózók által évente egy
alkalommal,
legfeljebb
tizenkét
havi
automatikus részletfizetési lehetőséget a
jelenleg legfeljebb 1,5 millió forint összegű
adótartozás helyett legfeljebb 3 millió forintos
tartozás esetén vehetik igénybe az adózók.
A szociális hozzájárulási adó, illetve a
társadalombiztosítási járulék vonatkozásában
a törvénytervezet nem tartalmaz érdemi
módosítást.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

