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2021 őszén elmaradt a szokásos nagy adócsomag, amely
a következő évtől esedékes változásokat tartalmazta
volna. Ennek oka, hogy az év során több törvénymódosításról történt döntés tavasszal és nyáron. Ezekről az SME INFO 2021-07-es számában már adtunk
hírt. Mivel a változásoknak egy része 2022-ben vagy
még később lép életbe, jelen hírlevelünkben ezekre
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A 2022. évi változások közül kettőt emelünk ki, melyek elszámolási
szabályt is módosítanak; a többi változás inkább kiegészíti, pontosítja
az eddigi szabályokat.
1.1. Elszámolási szabályt is érintő módosítások
Kivétel a projektelszámolás alkalmazása alól: a sorozatgyártás (1)
Tekintettel arra, hogy a szerződés elszámolási egységére vonatkozó
2020. január 1-től hatályos szabályok kiterjedhetnek olyan szerződésekre is, amelyeknél nem indokolt vagy nagy nehézségeket okoz annak
alkalmazása, az eddigi szabályozás egy könnyítő lehetőséggel egészül
ki. A törvénymódosítás értelmében, amennyiben a szerződés tárgya
valamely termék azonos munkafolyamattal, nagy tömegben, sorozatosan történő gyártására irányul, (azaz sorozatgyártás esetén), nem kötelező a projektelszámolás szabályainak alkalmazása.

III. Adóigazgatás

A vállalkozó ezen döntését a számviteli politikában rögzíteni szükséges!

3.1. Adózás rendje

Lapzárta után érkezett...
Kiskereskedelmi adó

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

Hatályba lép: 2022.01.01., de már a 2021-ben induló üzleti évre is alkalmazható

Új lehetőség: az immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó fejlesztési támogatás elhatárolása (2)
Tekintettel arra, hogy egyre gyakoribb az uniós és hazai forrású fejlesztési támogatások esetében az előlegalapú finanszírozás és az utólagos,
több év elteltét követő elszámolás, a kapott támogatási bevételek elhatárolásának lehetősége új esettel bővül. A törvénymódosítás értelmében, a működési támogatásokhoz hasonlóan a vállalkozás a fejlesztés
végrehajtásakor elhatárolhatja a várható támogatás összegét, amennyiben bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó
feltételeket, és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni.
Ezáltal – az összemérés elvével összhangban – az üzembe helyezett eszközökre elszámolt értékcsökkenés és a kapcsolódó támogatási
bevétel azonos időszakban jelenhet meg az eredményben.
A vállalkozó ezen döntését a számviteli politikában rögzíteni szükséges!
Hatályba lép: 2022.01.01., de már a 2021-ben induló üzleti évre is alkalmazható
(1) 2000. C. tv. 32.§ (9), 44.§ (8)
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1.2.

Egyéb kiegészítések, pontosítások

EU tőzsdén jegyzett cégek könyvvizsgálói jelentésének kiegészítése

Az eszköz bekerülési értékét érintő hatályon kívül helyezés
(3)

A független könyvvizsgálói jelentésnek a törvénymódosítás értelmében tartalmaznia kell a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy azon
vállalkozó pénzügyi kimutatásai, amelynek értékpapírjait az EGT bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák, megfelelnek a
2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes
elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018.
december 17-i 2018/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt előírásoknak, azaz az Európai Egységes Elektronikus
Formátumnak (ESEF-nek). A rendeletet a 2020. január 1-jén és az azt
követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolók esetében kell alkalmazni.
Hatályba lép: 2022.01.01., de már a 2021-ben induló üzleti évre is alkalmazható

(5)

Az eszközök bekerülési értékrészét alapvetően az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető tételek képezhetik, illetve néhány részletesen
felsorolt, az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó tétel, így például a le nem vonható áfa.
Amennyiben viszont az áfa megosztandó az adóköteles és adómentes
tevékenység között, a közvetlen hozzárendelhetőség nem biztosított,
így indokolt, hogy az áfa-törvény szerinti bármelyik módszerrel (pl.
ellenérték arányában, természetes mértékegység alapján) megosztott
áfa le nem vonható része ne legyen része a bekerülési értéknek.
Az eddigi szabályozás értelmében csak az ellenérték arányában megosztott áfa le nem vonható része nem képezhette részét a bekerülési értéknek, a törvénymódosítással az „ellenérték arányában” való
megosztásra való utalás törlésével viszont egyértelművé vált, hogy az
egyéb módszerekkel történő megosztás esetén sem lehet a bekerülési
érték része az áfa megosztott le nem vonható hányada.
Hatályba lép: 2022.01.01., de már a 2021-ben induló üzleti évre is alkalmazható

A 2018/815-ös rendelet értelmében a kibocsátóknak teljes egészében a bővíthető hipertext-jelölő nyelven (XHTML) kell elkészíteniük az
éves pénzügyi beszámolójukat.
Az XHTML lehetővé teszi az „inline” XBRL (iXBRL) használatát, ezáltal
az IFRS szabályai szerint konszolidált adatok gépekkel olvasható formátumban is elérhetőek lesznek.

Gyakorlati végrehajtást segítő pontosító, kiegészítő rendelkezések (4)
• A know-how szellemi terméken belül átsorolásra került az iparjogvédelemben részesülő alkotásokból a jogvédelemben nem részesülő,
de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak közé.
• Több helyen egyértelműsítésre került, hogy számviteli bizonylatnak
nem csak a számla minősül helyesbítés esetén.
• Az opciós díj aktiválási szabály pontosításra került azzal, hogy az
opciós díj nem minden esetben kerülhet teljes egészében aktiválásra.
Hatályba lép: 2022.01.01., de már a 2021-ben induló üzleti évre is alkalmazható.

(3) 2000. C. tv. 156.§ (5) o
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II. ADÓZÁS
2.1.

2.2.

Pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek

Társasági adó

Hibrid gazdasági társaság

(6)

Az uniós jogharmonizációs rendelkezéseknek megfelelően a tao-törvény
belföldi illetőségű adózónak minősítheti a hibrid gazdálkodó szervezetet. Ez alapján belföldi illetőségű adózónak minősül a Magyarországon
bejegyzett vagy székhellyel rendelkező hibrid gazdálkodó szervezet,
amennyiben a tulajdonosa belföldi illetőséggel nem rendelkező társaság,
amely olyan adójogrendszer hatálya alá tartozik, ami Magyarországon
bejegyzési hellyel vagy székhellyel rendelkező hibrid gazdálkodó szervezetet a társasági adó vagy annak megfelelő adó alanyának tekinti (ez az
ún. fordított hibrid struktúra). A befektetési alapok és a Magyarországon
befektetővédelmi szabályozás alá tartozó más kollektív befektetési formák mentesülnének a belföldi illetőségű adózónak való minősítés alól.
Az újonnan adóalannyá tett hibrid gazdálkodó szervezet jövedelme
olyan mértékig adózik, amilyen mértékig ezt a jövedelmet nem
adóztatja meg a magyar vagy más ország adójogszabálya.
Hatályba lép: 2022.01.01.

Kerékpárra vonatkozó „kedvezmény”

(7)

Új elemként bekerül – az szja-törvény változásával összhangban –
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások
közé a kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás,
amennyiben azt a vállalkozás a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen
közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban
álló, a Tbj. 4.§ 17. pontja szerinti saját jogú nyugdíjas, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére biztosítja.
Hatályba lép:2022.01.01.

(6) 1996. LXXXI. tv. 2.§ (7) és 16/B.§ (7)
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Általános forgalmi adó
(8)

A törvénymódosítás nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget
telepít a pénzforgalmi szolgáltatókra (hitelintézet, elektronikuspénzkibocsátó, Posta Elszámoló Központot működtető és pénzforgalmi
intézmények) az általuk teljesített pénzforgalmi szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan a határon átnyúlóan nyújtott fizetésekkel kapcsolatban.
Határon átnyúló fizetésnek minősül, ha a fizető fél a Közösség
egyik tagállamában, a kedvezményezett pedig a Közösség másik
tagállamában, harmadik államban vagy harmadik állam területével
egy tekintet alá eső területen helyezkedik el.

A nyilvántartásban szereplő adatokról a pénzforgalmi szolgáltatónak naptári negyedévenként elektronikus formában adatot kell szolgáltatnia az adó- és vámhatóság felé, amennyiben az adott naptári
negyedévben határon átnyúlóan eszközölt fizetések száma eléri a
meghatározott küszöbértéket. Adatszolgáltatásra főszabály szerint a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója kötelezett.
Amennyiben a kedvezményezett egyik pénzforgalmi szolgáltatója sem
minősül a Közösség területén elhelyezkedőnek, úgy adatszolgáltatásra
a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója kötelezett. A törvénymódosítás
meghatározza azt is, hogy milyen részletezettséggel szükséges vezetni
a nyilvántartást, amit elektronikus formanyomtatványon kell teljesíteni.
Hatályba lép: 2024.01.01.

Az e-áfa bevallástervezet kiajánlásának eltűnése

(9)

Korábban már kétszer is elhalasztotta a Parlament a Nemzeti Adó-és
Vámhivatal által kiajánlott áfa-tervezet kezdő időpontját. A legújabb
jogszabály azonban már nem tolja tovább a kezdő időpontot, hanem
az erről rendelkező paragrafusok – hatályba lépésük előtt – hatályon
kívül helyezésre kerültek.
Ezt a döntést egyelőre sem az adóhatóság, sem pedig a Pénzügyminisztérium nem kommentálta, ezért a döntés okáról további információval nem rendelkezünk.

(7) 1996. LXXXI. tv. 3. melléklet B) 9.
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2022 után is érvényben marad a fordított adózás a gabonafélék
esetében (10)
Az Európai Bizottság meghosszabbította a magyar kormány részére
adott engedélyt egyes termékek fordított adózására. Így 2022. július
1-je után is fordított áfa alá esnek majd egyes gabona-, illetve acélipari termékek.

rült igazolt költség, más vagyoni értéknek az átruházása, átengedése
időpontjára meghatározott szokásos piaci értéke).
Nem kell bevételt megállapítani, ha az ügyletből származó bevétel
a minimálbér 10%-át nem haladja meg, feltéve, hogy a bevétel
megszerzésének napjára más, azonos tárgyú ügyletből a magánszemély nem szerez bevételt, továbbá az adóévben e bevételek
összege a minimálbért nem haladja meg!

Hatályba lép:2022.07.01.

2.3.

Személyi jövedelemadó

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (11)
2022-től kezdődően a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítéséhez a munkavállalónak nem kell évente
adóelőleg-nyilatkozatot leadnia, a korábbi nyilatkozat alapján a kifizetőnek tovább kell érvényesítenie a kedvezményt.
Hatályba lép: 2022.01.01.

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem (12)
A kriptovaluták kapcsán új jogcímet nevesít az szja-törvény
„kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem” néven.
Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletnek minősül az az ügylet, amelynek keretében a magánszemély bárki számára megköthető, elérhető ügyletben kriptoeszkök átruházása, átengedése révén nem
kriptoeszköz formájában (pl. készpénz) vagyoni értéket szerez.

Jövedelem kiszámításának módja

Az adóköteles jövedelem alapja a tárgyévi ügyletek révén megszerzett bevételek (a kriptoeszköznek a kriptoeszköz átruházása, átengedése vagy a joggyakorlás megkezdése időpontjára megállapított
szokásos piaci értékét kell figyelembe venni) összegének, valamint a
kriptoeszközök megszerzésére és az ügyletekhez kapcsolódó díjakra,
jutalékokra fordított tárgyévi igazolt kiadásoknak különbsége (megszerzésre fordított igazolt kiadás, a bányászattal kapcsolatban felme(10) 613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 5.§

Ha a magánszemély az adóévben, az azt megelőző egy vagy két évben
kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteséget ért el, és
azt a veszteség keletkezésének évéről szóló adóbevallásában feltünteti, adókiegyenlítésre jogosult, amelyet az adóbevallásában megfizetett adóként érvényesíthet.
Bevallás

A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem a NAV
által készített bevallásban nem szerepel, így vagy a tervezet kiegészítésével vagy önállóan készített bevallásban szerepeltetni kell.
Fizetendő adó

Az szja-törvény szerinti külön adózó jövedelmek között szerepel, így
az ügyletből származó jövedelmet nem terheli szociális hozzájárulási
adó, csak szja.
Mivel korábban ilyen jövedelmet nem nevesített az szja-törvény, így –
jobb híján – egyéb jövedelemként lehetett kezelni, ennek megfelelően
15% személyi jövedelemadó és 15,5% mértékű szociális hozzájárulási
adó terhelte.
.

(11) 1995. CXVII. tv. 48.§ (3b)

Bár 2022. január 1-jétől hatályos, de a magánszemély már 2021.
adóévre is alkalmazhatja. Ha a magánszemély a 2021. adóévet
megelőzően kriptoeszköz átruházására, átengedésére tekintettel
jövedelmet nem állapított meg, valamennyi kriptoeszközre kötött
ügylete tekintetében választhatja az új szabályok alkalmazását!
Hatályba lép:2022.01.01.

(12) 1995. CXVII. tv. 67/C.§ és 102.§ (3)
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Kerekpárra vonatkozó kedvezmény (13)
Új elemként megjelenik – a tao-törvény változásával összhangban
– a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes listában a kifizető által biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb
300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú használata.

Adóelőleg-nyilatkozat: a 25 év alatti fiatalnak jövedelmet juttató
kifizető az adóelőleg alapját a kedvezmény figyelembe vételével
állapítja meg, kivéve, ha a fiatal a kedvezmény részben vagy egészben történő érvényesítésének mellőzését nyilatkozatban kéri.(15)
Hatályba lép 2022.01.01.

Hatályba lép 2022.01.01.

25 év alatti fiatalok szja-kedvezménye

(14)

A kedvezmény az alábbi jövedelemtípusokra vehető igénybe:
• munkaviszonyból származó bérnek minősülő jövedelem
• nem önálló tevékenységből származó jövedelem
• egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az
átalányban megállapított jövedelem
• mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem
• európai parlamenti képviselő e tevékenységből származó jövedelme
• helyi önkormányzati képviselő e tevékenységből származó
jövedelme
• választott könyvvizsgáló e tevékenységből származó jövedelme
• megbízási jogviszonyból származó jövedelem
A kedvezmény legfeljebb a jogosultsági hónapok és a KSH által teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók tárgyévet megelőző
év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők
figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be, utoljára a 25. életéve betöltésének hónapja.
A kedvezmény, hasonlóan a többi szja terhére érvényesíthető kedvezményhez, az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket csökkenti, így
a kedvezmények sorrendje a következőképp fog változni:
1. négy- vagy több gyermekes anyák kedvezménye
2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye
3. személyi kedvezmény
4. első házasok kedvezménye
5. családi kedvezmény
(13) 1995. CXVII. tv. 1. melléklet 8.44
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Összevont adóalap megállapítása

(16)

A szociális hozzájárulási adó csökkenésével egyidejűleg változnak az
összevonat adóalap megállapítására vonatkozó szabályok is. Ha egy
adott jövedelem után a magánszemély kötelezett a szocho megfizetésére (kivéve, ha annak összege költségként elszámolható, vagy azt
megtérítik a magánszemély számára), akkor a megállapított jövedelem
89%-át (jelenleg 87%) kell jövedelemként figyelembe venni jövőre.
Hatályba lép 2022.01.01.

SZÉP Kártya zsebek közötti átjárhatóság

(17)

2022. szeptember 30-ig meghosszabbításra került a SZÉP-kártya
zsebek közötti átjárhatóság lehetősége, mely szerint a szolgáltató bármely alszámlán lévő egyenleget elfogadhatja, illetve a kártyabirtokos
azt felhasználhatja.
Hatályba lép 2021.11.09.

Távmunkavégzés

(18)

Átemelték a normál jogrendbe a veszélyhelyzet alatt a távmunkával kapcsolatban hozott szabályokat, így a 487/2020-as Kormányrendeletből bekerült az szja torvénybe az igazolás nélkül elszámolható költségek közé a – Munka Törvénykönyvének megfelelő
– távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett
összegből legfeljebb havonta a havi minimálbér 10%-ának megfelelő

(14) 1995. CXVII. tv. 29/F.§
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(16) 1995. CXVII. tv. 29.§ és 47.§ (5)

(17) 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 22.§

(18) 1995. CXVII. tv. 3. melléklet II. alcím 11.
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összeg. Ennek az a feltétele, hogy a távmunkavégzésre tekintettel a
magánszemély ne számoljon el az SZJA tv. 3. melléklet I. alcím 24. c)
és d) alpontja szerinti internet-, illetve rezsiköltséget.

Az alapnormatíva összegét a központi költségvetésről szóló törvény
tartalmazza, míg a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó mértékét
külön kormányrendelet tartalmazza.

Hatályba lép 2022.01.01.

Ha a kedvezmény magasabb összegű mint a fizetendő adó, vagy a
foglalkoztató nem köteles szociális hozzájárulási adófizetésre, úgy a
kedvezmény adóvisszaigénylés keretében érvényesíthető!

2.4. Szociális hozzájárulási adó
Mértéke (19)
A decemberben elfogadott törvénymódosítás előre hozta a szociális
hozzájárulási adó mértékének csökkentését 2022. januárra, ráadásul az új mérték 13% a korábban beharangozott 15% helyett, amely
2022. júliustól lépett volna életbe.
Hatályba lép: 2022.01.01.

Kedvezményeket érintő változások

(20)

A szakképzési hozzájárulás kivezetésével a tanulók után érvényesíthető kedvezmények a továbbiakban a szociális hozzájárulási adóból
lesznek érvényesíthetőek.
A kedvezmény a nemzeti köznevelési törvény szerinti szakképzési
megállapodással vagy szakképzésről szóló törvény szerinti együttműködési megállapodással rendelkező munkáltató által foglalkoztatott tanulói jogviszonyban álló szakiskolai tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló tanulónként a gyakorlati képzést biztosító
munkáltatónál teljesített munkanapok és a nevelés-oktatás arányos
önköltségének szorzata.
Ha a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanuló, illetve a
képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett és a szakképzési munkaszerződése legalább hat hónapos időtartamban fennáll,
akkor további, az előző pont szerinti adókedvezmény 20%-ának megfelelő összegű kedvezményre jogosult a foglalkoztató.
A nemzeti felsőoktatási törvény szerinti duális képzés, illetve gyakorlatigényes alapképzési szak esetén a kedvezmény az alapnormatíva
egy napra vetített összegének és a tárgyhónapban ténylegesen teljesített képzési napok szorzatának összege.
(19) 2018. LII. tv. 2.§ (1)
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Hatályba lép: 2022.07.01.

Szakképzési hozzájárulás kivezetésének hatása (21)
A decemberi törvénymódosítás a szocho változással összhangban
szintén előre hozta 2022. januárra a szakképzési hozzájárulás kivezetését. 2022. február 1-től a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettséget (önellenőrzés esetén) a szociális hozzájárulási adó terhére
kell rendezni, illetve ezt követően a szakképzési hozzájárulási adónemre befizetett bevételeket a szociális hozzájárulási adónemen tartják nyilván.

Hatályba lép: 2022.07.01.

2.5. Pénzügyi szervezetek különadója

(22)

2022-től megszűnik a kockázati tőkealap-kezelők, a tőzsde és az árutőzsdei szolgáltatók esetében a pénzügyi szervezetek különadó-kötelezettsége. A különadót ezután már csak a hitelintézeteknek, egyéb
pénzügyi szervezeteknek kell megfizetni.
Hatályba lép: 2022.01.01.

2.6. Helyi adók
Helyi iparűzési adó

(23)

A hipa mértéke

December elején elfogadták a mikro-, kis és középvállalkozások
1%-ban maximált hipa-mértékének meghosszabbítását a 2022-es
évre is. A szabályozás nagyon hasonlít a 2021-es szabályokhoz, azaz
a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV tv.) szerinti mikro-, kis és közép-

(20) 2018. LII. tv. 17/A.§
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(22) 2006. LIX. tv. 4/A.§ (4) 2.(b-c)

(23) 1990. C tv. 51/L-51/P.§
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vállalkozásnak minősülő, 4 milliárd forintot meg nem haladó árbevételű vagy mérlegfőösszegű vállalkozók számára az iparűzési adó maximuma 1% a 2022-ben végződő adóévben (a feltételeknek szintén a
2022-ben végződő adóévben kell teljesülniük).
Hipa-előleg

2022-ben is lehetőség van az év során fizetendő adóelőlegek 50%os mérséklésére, amely automatikus azok számára, akik erről még
a 2021-es adóelőleg-mérsékléshez szükséges nyilatkozatot megtették. Annak a vállalkozónak, aki ilyen nyilatkozatot nem tett 2021ben, lehetősége van megtenni a 2022-ben végződő adóéve vonatkozásában 2022. február 25-ig. Ebben arról nyilatkozik a vállalkozó,
hogy mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősült 2021-ben vagy
várhatóan 2022-ben annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy
a helyiadó-törvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami
adóhatóság számára. A nyilatkozatot a NAV-hoz kell benyújtani, aki
továbbítja azt a székhely, valamint a vállalkozónak a NAV által ismert
telephelye szerint illetékes önkormányzatoknak.
Fontos figyelni arra, hogy minden székhely, telephely be
legyen jelentve annak érdekében, hogy a NAV továbbítani
tudja feléjük a nyilatkozatot, illetve aki új székhelyet, telephelyet hozott létre a 2021-es nyilatkozata óta, annak újra kell
nyilatkoznia.
A támogatás formája

Lényeges eltérés 2021-es szabályokhoz képest, hogy 2022-ben a vállalkozás döntésére van bízva, hogy az így megszerzett kedvezményt
– amely az uniós szabályok szerint állami támogatásnak minősül –
átmenti támogatásként (2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza) vagy csekélyértékű támogatásként szeretné kezelni. Amennyiben átmeneti támogatásként
akarja kezelni, akkor erről 2022. február 25-ig nyilatkoznia kell; míg
csekély értékű támogatásként történő kezelés esetén nyilatkozatra
nincs szükség.

A 2022-es átmeneti támogatás mértéke legfeljebb a 2021-ben
végződő adóévi adóalap és az önkormányzati adómérték 1% feletti
részének szorzata. Amennyiben a 2022-ben végződő adóévi adóalap
magasabb, mint a 2021-ben végződő adóévé, a többlet adóalapra jutó
kedvezmény csekélyértékű támogatásként vehető figyelembe.
2021 és 2022-ben alakult eltérő üzleti éves vállalkozások

Külön figyelmet kell fordítani azon a naptári évtől eltérő üzleti
éves vállalkozásokra, amelyek 2021-ben, illetve 2022-ben
jöttek létre, mert bizonyos tekintetben eltérő szabályozások vonatkoznak rájuk, úgymint pl. melyik üzleti évüket kell
figyelembe venni, illetve milyen típusú támogatásként vehetik
igénybe a hipa csökkentéséből adódó kedvezményt.
Átmeneti támogatásra vonatkozó speciális szabályok

Van néhány dolog, amelyre oda kell figyelni, ha a vállalkozás átmeneti
támogatásként szeretné igénybe venni ezt a kedvezményt úgy mint
például:
• 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint 2019. december 31-én
nehéz helyzetben lévőnek minősülő vállalkozás nem minden esetben veheti igénybe;
• maximálva van a támogatás mértéke (általános esetben:
2,3 millió EUR);
• 10 évig iratőrzési kötelezettség terheli az átmeneti támogatással
kapcsolatos minden irat tekintetében.
Hatályba lép: 2022.01.01.

Egyéb helyi adókat értintő változások (24)
2021. novemberében fogadták el és hatályba is léptek a következő
változások.
Az önkormányzatok a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem
jogosultak bevezetni.
(24) 535/2020 Korm. rendelet 1.§
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2022-ben végződő adóévben
• a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint
a 2020. december 2-án hatályos adómérték, illetve
• a 2020. december 2-án hatályos adókedvezményeket, adómentességeket fenn kell tartani.
Hatályba lép: 2021.11.26.

2.7. KATA és KIVA

Hatályba lép: 2022.07.01.

III. ADÓIGAZGATÁS
3.1. Adózás rendje

(25)

A szociális hozzájárulási adó csökkenésével összhangban:
• a KATA-sok esetében az egyéni járulékoknak megfelelő adórész
növekszik, ezért az ellátások alapjaként magasabb összeget szükséges figyelembe venni: 108 ezer, illetve 179 ezer forintot havonta
(102 ezer, illetve 170 ezer forint helyett);
• a kisvállalati adó mértéke 11%-ról 10%-ra csökken.
Hatályba lép: 2022.01.01.

2.8. Jövedéki adó
Jövedéki adó kapcsán technikai jellegű és fogalmi változások lesznek
az EU-s jogszabályi változásokkal összhangban. Ezek közül csak egy
témát érintünk:
Csomagküldő kereskedelem (26)
Másik tagállamból belföldre irányuló csomagküldő kereskedelem végzése esetén megszűnik az adóügyi képviselő megbízására vonatkozó
kötelezettség, a csomagküldő kereskedelem a csomagküldő kereskedő NAV általi nyilvántartásba vétele esetén is végezhetővé válik.
Hatályba lép: 2023.02.13..

2.9.

Az előző szakasz utal a Tényleges tulajdonosi nyilvántartás bevezetéséről szóló törvényre, amely 2021 májusában került elfogadásra, és
amelyről az SME INFO 2021-08-as számában részletesen írtunk.

Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését
szolgáló intézkedések (27)

Havi adó- és járulékbevallás tartalmának kibővítése (28)
A törvénymódosítás értelmében a havi adó- és járulékbevallás adattartalma kibővül a természetes személynek kifizetett (juttatott) az EGT
bármely tagállamában működő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak, osztalékelőlegnek minősülő hozamáról szóló adattal.
A törvényi indokolás szerint a NAV ezt követően rendelkezni fog azzal
az információval, hogy a kifizető által bevallott osztalék összege az
EGT-államban működő tőzsdére bevezetett értékpapír utáni osztaléknak minősül-e, így az ilyen jövedelemmel érintett adózóknak az adóbevallási tervezetben kiajánlott szociális hozzájárulási adó alapját képező
jövedelemadatot nem kell módosítaniuk.
Hatályba lép: 2022.01.01.

Bővül az adatszolgáltatási kötelezettség a NAV felé (29)
A Kincstárnak elektronikus úton adatot kell szolgáltatnia a NAV részére
havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig azoknak a magánszemélyeknek az adatairól, akiknek a tárgyhónapban családi pótlékot
folyósított.

Hatályba lép: 2022.01.01.

Az ügyfélátvilágítás során az átvilágítást végző szolgáltató az ügyfél kockázati szintjének megállapítása érdekében figyelembe veszi az
ügyfél vonatkozásában a NAV által – az Afad tv-ben előírt módon közzétett adatokat, amennyiben a NAV az adott ügyfelet megbízhatatlan tulajdonosi adattal rendelkezőnek minősíti.
(25) 2012. CXLVII tv. 10§ és 21§ (1), 23§ (2)
(27)
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2017. LIII. tv. 10.§ (6)
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LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT...
Kiskereskedelmi adó (kihirdetés előtt)

(30)

A december 13-án benyújtott és 14-én elfogadott törvénymódosítás eredményeképpen a 100 milliárd Ft feletti adóalap (azaz a kisker
tevékenységből származó nettó árbevétel) részre jutó kiskereskedelmi
adó mértéke 2,5%-ról 2,7%-ra nő jövő év február 1-jétől.
A módosítással azok a kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások érintettek, akiknek az adóalapja a 100 milliárd forintot meghaladja a módosítás hatályba lépése napját magában foglaló adóévben.
A 2022. február 1-jét is tartalmazó adóév során két adómértéket kell
alkalmaznia az érintett cégeknek, a február 1. előtti időszakra 2,5%-ot,
a február 1-jét követő időszakra pedig 2,7%-ot, és ennek megfelelően
kell a teljes éves adóalapot is megosztani a két adómérték között.
Az éves adóalap megosztása – a vállalkozás döntése alapján – a régi
és az új adómérték között történhet:
1) a naptári napok arányában (egyenletes adóalap-eloszlást feltételezve az év során);
2) január 31-re készített könyvviteli zárlat alapján (figyelembe véve
az adóalap esetleges szezonális ingadozásait).
Hatályba lép: 2022.02.01.
(30) 2020. XLV. tv. 11.§ és 6.§ d)
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