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Megemelt összegű minimálbér és garantált bérminimum az adójogviszonyokban

Kis Gábor
„2021. január végén

született
megállapodás mind
a minimálbér, mind
pedig a garantált
bérminimum
összegének emelése
vonatkozásában. A
bérminimumra
vonatkozó
Kormányrendelet
bár 2021. február 1jén lépett hatályba,
azonban bizonyos
jogszabályi
kedvezmények
esetén a magasabb
bérminimum
összege már 2021.
január 1-jétől
alkalmazható.”

2021. január végén született
megállapodás
mind
a
minimálbér, mind pedig a
garantált
bérminimum
összegének
emelése
vonatkozásában.
A
bérminimumra
vonatkozó
Kormányrendelet
bár
2021.
február 1-jén lépett hatályba,
azonban bizonyos jogszabályi
kedvezmények esetén a magasabb
bérminimum összege már 2021.
január 1-jétől alkalmazható.
2021. február 1-jétől a teljes
munkaidőben
foglalkoztatott
munkavállalóknak megállapított
havi minimálbér összege 167.400
forintra, míg a legalább középfokú
iskolai
végzettséget
vagy
középfokú
szakképzettséget
igénylő
munkakörben
foglalkoztatott
munkavállalók
alapbérként
megállapított
garantált bérminimumának havi
összege
219.000
forintra
emelkedett.
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Több
adójogszabály
a
kedvezmények, illetve fizetési
kötelezettségek
megállapítása
során azonban azt írja elő, hogy a
tárgyév első napján érvényes
minimálbér alapján kell a
kedvezmények és kötelezettségek
összegét megállapítani.
Így
bár
a
bérszámfejtés
szempontjából
a
megemelt
bérminimumok összegével 2021.
február 1. napjától kell számolni,
azonban azon adójogszabályok
vonatkozásában, ahol a magasabb
bérminimum
alkalmazása
csökkenti
a
fizetési
kötelezettséget,
a
megemelt
összeget
a
kedvezmények
számítása során visszamenőleges
hatállyal, jelen esetben 2021.
január 1-jétől lehet figyelembe
venni.
Ez a gyakorlatban a különböző
adónemeknél
az
alábbiakat
jelentheti:
a
személyi
jövedelemadó esetében a személyi
kedvezmény havi összegének
megállapításánál már januárban is
a 167.400 forintos, emelt összegű
minimálbér vehető figyelembe, így
a kedvezmény mértéke ennek
egyharmad része (55.800 forint).
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A kifizető esetében a változás a csekély értékű
ajándék éves összegét befolyásolja, egyes
meghatározott juttatásként évente egyszer,
ezen összeg 10 százalékáig adható juttatás, ami
így személyenként 16.740 forintot jelent. A
távmunkavégzés után a veszélyhelyzetben
igazolás nélkül, költségként elszámolható
költségtérítés összege 2021. január hónapban
(legfeljebb) szintén 16.740 forint lehet.

köteles kifizetőnek a 161.000 forintos összeget
kell figyelembe vennie a 2021. évre vonatkozó
kötelezettség megállapítása során, itt sem kell
tehát a magasabb minimálbérrel számolni.
Az adott hónap első napján hatályos
minimálbér számít a társadalombiztosítási
járulékfizetési
kötelezettség
alapjának
megállapításakor az alábbi esetekben:

Szociális hozzájárulás adó esetében az adóból
érvényesíthető kedvezmények során (például
szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatás
esetén) ugyancsak a magasabb összegű
minimálbérrel lehet számolni, így különösen a
minimálbér mértékében vagy annak 50
százalékában megállapított kedvezmények
körében.

•

Az egyes különadózó jövedelmek – így például
az osztalék, árfolyamnyereségből származó
jövedelem, vállalkozásból kivont jövedelem –
után fizetendő szociális hozzájárulási adó
alapjára vonatkozó éves adófizetési felső határ
nem emelkedik, így 2021-ben is 3.864.000
forint lesz, tekintettel arra, hogy a februártól
hatályos minimálbér összege a kötelezettséget
terhesebbé tenné, így itt nem érvényesülhet a
visszamenőleges hatály.

•

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a
mentesített keretösszeg meghatározásánál van
jelentősége a minimálbér összegének. A
keretösszeg számítása során már január
hónapban is az emelt összegből kell kiindulni,
így a foglalkoztatás napjainak száma és a
minimálbér napi összegének 130 százaléka lesz
a keretösszeg felső határa.
A

rehabilitációs

hozzájárulás

a
munkaviszonyban
foglalkoztatottaknál, részmunkaidős
foglalkoztatás esetén a járulékfizetési
alsó határ figyelembevételénél (így
januárban
161.000
forint,
míg
februártól 167.400 forint 30 százalékát
kell alapul venni, ami az első esetben
48.300 forintot, míg utóbb esetben
50.220 forintot jelent)
a társas vállalkozóknak pedig január
hónapban a 161.000 forintos, illetve
210.600 forintos, míg február hónaptól
a 167.400 forintos, illetve 219.000
forintos
összeg
képezi
a
társadalombiztosítási járulék alapját.

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

fizetésére
2021. március 4.
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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