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Legfrissebb változások a személyi jövedelemadózásban

Kis Gábor

„Az elmúlt hetekben

lépett hatályba az
Országgyűlés által
elfogadott nyári
adóváltozások egy
része. A változások
többek között
érintik a személyi
jövedelemadó, a
társasági adó, az
általános forgalmi
adó, a jövedéki adó,
valamint a helyi
adókra vonatkozó
jogszabályi
rendelkezéseket is. A
következőkben a
személyi
jövedelemadóról
szóló törvényt
érintő fontosabb
változásokat
ismertetjük.”

hogy pontosan mi minősül
kriptoeszközzel
végrehajtott
ügyletnek. Az ügyleti bevételt
akkor nem kell megállapítani, ha
az ügyletből származó bevétel nem
haladja meg a minimálbér 10
százalékát, és más azonos tárgyú
ügyletből sem történik bevétel
szerzése vagy ezen bevétel összege
nem éri el a minimálbér 10
százalékát. Az ügyleti eredmény
megállapítása során bevételként a
kriptoeszköznek a kriptoeszköz
átruházása,
átengedése
időpontjára
megállapított
szokásos piaci értékét kell
Kriptoeszközökből
szerzett figyelembe venni, amelyből a
jövedelem
magánszemély a jogszabályban
kiadásokat
veheti
A jogszabály egyik leglényegesebb nevesített
módosítása a kriptoeszközzel figyelembe.
végrehajtott ügyletből származó, A magánszemély a kriptoeszközzel
mint
tartós
befektetésből végrehajtott ügyletből származó
származó
jövedelem jövedelmet, valamint annak adóját
szabályozása. A módosítás alapján az adóhatóság közreműködése
kriptoeszközzel
végrehajtott nélkül elkészített bevallásában
ügyletből származó jövedelemnek köteles feltüntetni, vagy az
minősül a magánszemély által adóhatóság
által
készített
kötött
kriptoeszközzel adóbevallási tervezet adatait kell
végrehajtott - ügylet alapján az kiegészítenie
a
bevallási
adóévben elért üzleti nyereség, határidőig.
továbbá a jogszabály immár
meghatározza,
Az elmúlt hetekben lépett hatályba
az Országgyűlés által elfogadott
nyári adóváltozások egy része. A
változások többek között érintik a
személyi jövedelemadó, a társasági
adó, az általános forgalmi adó, a
jövedéki adó, valamint a helyi
adókra vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket
is.
A
következőkben
a
személyi
jövedelemadóról szóló törvényt
érintő fontosabb változásokat
ismertetjük. Az alábbi változások
mindegyike 2022. január 1-én lép
életbe.
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Egyéni vállalkozók átalányadózása
A változások érintik az egyéni vállalkozókat is.
Az
átalányadózást
választó
egyéni
vállalkozóknak – a változtatás értelmében –
jelentősen csökken a személyi jövedelemadó
előleg fizetési kötelezettségük. Esetükben a
vállalkozói bevételük alapján nem kell
adóelőleget megállapítaniuk addig, ameddig
az adóelőleg alapja az adóévben az adóév
elejétől összesítve az éves minimálbér felét
nem haladja meg. Ha az adóelőleg alapja az
éves minimálbér felét meghaladja, akkor az
adóelőleget csak az éves minimálbér felét
meghaladó előleg-alap után kell majd
megfizetni.

Az egyéni vállalkozók átalányadózására
vonatkozóan
a
tervezett
módosítás
tartalmazza a jövedelem megállapítására
vonatkozó szabályok változását is. Azon egyéni
vállalkozók,
akik
kiskereskedelmi
tevékenységből szereznek bevételt, úgy a
bevételből a korábbi 87 százalék helyett 90
százalék költséghányad levonására lesznek
jogosultak.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

További változás, hogy 15 millió forintról az
éves minimálbér tízszeresére emelkedik az a
bevételi korlát, ameddig az egyéni vállalkozók
az átalányadózást választhatják. Továbbá 100
millió forintról az éves minimálbér
ötvenszeresére emelkedik az a bevételi korlát,
ameddig a kiskereskedelmi tevékenységet
végző egyéni vállalkozók az átalányadózást
választhatják.
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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