NYÁRI ADÓCSOMAG 2021
ADÓKÖNNYÍTÉSEK, ADÓCSOMAG VÁLTOZÁSOK
Adóhírlevél – 2021 június
A közelmúltban nem csak a 2021 nyári adócsomagot hirdették ki, de napvilágot látott számos
apróbb adóváltozás, gazdasági témájú rendelkezés is, amelyre érdemes lehet figyelmet
fordítani. Jelen hírlevelünkben ezeket a változásokat szedjük összer röviden, érthetően.
Kihirdették az adócsomag végleges rendelkezéseit. Az általunk már korábban részletezett,
eredeti törvényjavaslathoz képest csupán pár módosítás történt:
•

Az Szja törvény 102.§-a értelmében a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó
jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket a magánszemélyek már 2021-es adóévre is
alkalmazhatja. Ha 2021-et megelőzően kriptoeszköz átruházására, átengedésére
tekintettel jövedelmet nem állapított meg, úgy valamennyi kriptoeszközre kötött ügylete
tekintetében választhatja a kriptoeszközökre vonatkozó rendelkezéseket azzal, hogy
ezek eredményét 2022. évi ügyleti eredményként veszi figyelembe.

•

Felsőoktatási támogatási megállapodás keretében adott támogatás 300%-ával lehet
csökkenteni a társasági adóalapot a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványi vagy egyházi fenntartásban lévő egyetem, illetve annak fenntartója részére
történő juttatás esetén.

Az adótörvénytől függetlenül június 9-én kihirdetésre került egy, a gazdaság újraindítását célzó
adózási tárgyú kormányrendelet is, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
•

2021. december 31-ig az adózók kérelmezhetik az adóhatóságnál az ötmillió forint
összeget meg nem haladó adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes
fizetési halasztást, vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést.

•

2021. január 1. és 2021. december 31-e között nincs turizmusfejlesztési hozzájárulás
megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség.

•

2021-ben adott juttatások tekintetében nem terheli szociális hozzájárulási adó
kötelezettség a SZÉP-kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő
összeget.

•

2021. június 10 és 2021. december 31-e között nem kell szociális hozzájárulási adót
fizetni a reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után.

•

2021. június 10 és 2021. december 31-e között létrejött munkaviszony esetében
munkerőpiacra lépő az is, aki az adóhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a
kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül
legfeljebb 92 napig rendelkezett a társadalombiztosítási ellátásaira jogosultakról,

biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, vagy egyéni társas vállalkozói
jogviszonnyal.
•

2021. év végéig a SZÉP-kártyára adott munkáltatói juttatás az alábbi összegekig
minősül béren kívüli juttatásnak:
o szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
o vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
o szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint.

•

2021. január 1 és 2021. június 30. közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni
idegenforgalmi adót az adóalanynak nem kell megfizetnie, beszednie, azonban a be nem
szedett adót be kell vallania az adóhatósághoz (kivéve ha az összeg nulla).

A könnyebb átláthatóság érdekében az alábbi táblázatban összeszedtük az egyes adóváltozások
hatálybalépésének időpontját. Fontos megjegyezni, hogy nem csupán az új adócsomag és a
megjelent adókönnyítések időpontjaira kell figyelmmel lenni, de nemsokára hatályba lép
néhány, a tavalyi évben elfogadott változás is.
Változás
Reprezentáció/üzleti ajándék szochó mentes

Hatálybalépés/változás időpontja
2021. június 10.

Adó halasztás/részletfizetés

2021. június 10.

NAV áfabevallás-tervezet elkészítése

2021. július 1.

E-kereskedelemmel kapcsolatos szabályok

2021. július 1.

Házhozszállítás/elvitel áfája 27% lesz

2021. augusztus 1.

2021 NYÁRI ADÓCSOMAG
Vámjogi végrehajtási szabályok

2021. június 17.

Art. bizonyos rendelkezései

2021. július 1.

Itv. bizonyos rendelkezései

2021. július 10.

Az Art. adóköteles tevékenység szünetelés
következményeinek részletszabályai és az
adatszolgáltatás tevékenység szünetelésének
szabályai

2021. augusztus 1.

Aktv. bizonyos rendelkezései

2021. október 1.

Kriptoeszközökkel kapcsolatos szabályok

2022. január 1.

Áfa törvény bizonyos rendelkezései (pl.
Észak-atlanti Szerződés tagállamának
belföldön állomásozó fegyveres erejére
vonatkozó rendelkezések) és a Szocho tv.
bizonyos módosításai (pl.: 15,5%-ról 15%ra csökken az adókulcs)

2022. július 1.

Jöt. bizonyos rendelkezései

2023. február 13.

Áfa törvény a pénzforgalmi szolgáltatókra
vonatkozó kötelezettségei

2024. január 1.

***
Reméljük, hogy rövid összefoglalónkat hasznosnak találta. Bármilyen kérdés esetén állunk
szíves rendelkezésére, keressen minket bizalommal!
További információ:
Farkas Tamás
okl. közgazdász, adótanácsadó
mobil: +36 70 381 0530
e-mail: farkas.tamas@eccconsulting.hu

