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Személyi jövedelemadótörvény változásai 2021-től
T/13258.
számon
került
a
Parlament elé a 2020. évi őszi
adócsomag, amely a személyi
jövedelemadó
törvény
vonatkozásában is tartalmaz
módosítási indítványokat.
SZÉP-kártya

Kis Gábor

„T/13258. számon
került a Parlament
elé a 2020. évi őszi
adócsomag, amely a
személyi
jövedelemadó
törvény
vonatkozásában is
tartalmaz
módosítási
indítványokat.”

a juttatás összegéből béren kívüli
juttatás a jogviszonyban töltött
napokkal arányos összeg lehet. Az
értékhatár összegét meghaladó
juttatás egyes meghatározott
juttatásként lesz adóköteles.
Tervezett változás, hogy az
értékhatár általánosan érvényes
lesz minden kifizetőre és a
költségvetési
szervek
vonatkozásában is a maximum 450
ezer
forintos
értékhatár
alkalmazandó, szemben a korábbi
200 ezer forintos éves juttatási
értékhatárral.

A javaslat szerint hatályát veszti
a 2020. évközben hatályba lépett A
veszélyhelyzet
megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és
a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény alapján a
munkáltató által a munkavállaló
részére,
Széchenyi
Pihenő
Kártyára utalt béren kívüli
Személyi kedvezmény
juttatásként
adóztatható
A benyújtott törvényjavaslat
magasabb összegre vonatkozó
változtatna
a
súlyosan
rendelkezés.
fogyatékosnak
minősülő
Tehát 2021. január 1-től visszaáll magánszemélyek
esetén
a
korábbi
szabályozásban elszámolható
személyi
szereplő béren kívüli juttatás adókedvezmény
rendszerén.
értékhatára. Így a rekreációs Jelenleg a súlyosan fogyatékosnak
összegből évente maximum 450 minősülő
magánszemély
–
ezer forint adózhat béren kívüli fogyatékossági igazolás birtokában
juttatásként,
amennyiben
a - az összevont adóalapját terhelő
munkavállaló
munkaviszonya adóját csökkentheti havonta a
egész évben fennállt, illetve ha a minimálbér
5
százalékának
magánszemély munkaviszonya a megfelelő összeggel (2020. évben
magánszemély halála miatt szűnt 8.050,- forinttal).
meg. Amennyiben a jogviszony a
A törvénymódosítás szerint a
munkáltató és a magánszemély
személyi kedvezmény a személyi
között nem áll fenn a naptári év
jövedelemadó-alapból
egészében, abban az esetben,
érvényesíthető kedvezménnyé
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alakulna át, úgy, hogy közben a jogosultsági
feltételek nem változnának. A személyi
kedvezmény
havonta
a
minimálbér
egyharmadának száz forintra kerekített
összegének felelne meg, amely továbbra is a
minimálbér 5 százalékának megfelelő adóteher
csökkenést jelentene. A javaslat az adóalap
kedvezmények érvényesítésére sorrendet
határoz
meg,
miszerint
a
személyi
kedvezmény a négy vagy több gyermeket
nevelő anyák kedvezményét követően, de az
első házasok kedvezményét és a családi
kedvezményt megelőzően érvényesíthető.
A
törvénymódosítás
kimondja,
hogy
jogosultsági hónapként azok a hónapok
vehetők figyelembe, amelyben a fogyatékos
állapot az erről szóló igazolás, határozat
alapján legalább egy napig fennáll.
Kisvállalkozások adókedvezménye
A törvényjavaslat módosítást tartalmaz az Szja
törvény
13.
mellékletében
szereplő
Kisvállalkozások
adókedvezményére
vonatkozóan is. A hatályos szabályok szerint
az üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz
beszerzésére felvett hitelek kamatának teljes

összege csak a 2017. január 1-jét követően
megkötött szerződések esetében vehető
figyelembe
adókedvezményként,
míg
legfeljebb 6 millió forintig a 2013. december 31e előtt felvett hitelre fizetett kamatnak csak a
40 százaléka, a 2013. december 31-ét követően,
de 2017. január 1-jét megelőzően megkötött
hitelszerződések kamatának csak a 60
százaléka vonható le az adóból. Mivel a
társasági adóról szóló törvény a hitelszerződés
megkötésének
időpontjától
függetlenül
lehetővé teszi a kamat teljes összegének
érvényesítését, ezért a javaslat törli az
adókedvezmény
érvényesítésének
értékhatárát, illetve az időkorlátokat.
Védőoltás és járványügyi szűrővizsgálat
A javaslat szerint visszamenőleges hatállyal – a
juttatás időpontjától függetlenül – adómentes
lesz a kifizető által biztosított védőoltás és
járványügyi szűrővizsgálat.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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