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Kedves Ügyfelünk! 

 

Hírlevelünkben az adójogszabályok általunk lényegesnek tartott 2021. január 1-től hatályos változásait 

foglaljuk össze. 

 

 

Társasági adó 

 

Telephelyek 

 

2021. január 1-től telephely keletkezik, ha fizikai dologhoz kötődő hely hiányában a magyarországi jelenlétet 

csak a munkavállalók vagy természetes személyek általi szolgáltatásnyújtás jelenti, feltéve, hogy a 

szolgáltatásnyújtás időtartama a 183 napot meghaladja.  

 

A fenti szabályokat a kettős adóztatási egyezményekkel összhangban kell értelmezni. 

 

Fontos új szabály továbbá, hogy a külföldi személyt minden esetben telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni, 

amennyiben a tevékenysége az adott ország és Magyarország között a kettős adóztatás elkerülésére 

létrejött egyezmény vagy nemzetközi szerződés alapján telephelyet keletkeztet. Ennek értelmében az 

egyezmény elsődleges a társasági adó törvényhez képest, azaz az egyezmény alapján keletkezhet 

telephely, még akkor is, ha a társasági adó törvény alapján nem keletkezne. 

 

Fejlesztési tartalék 

 

A fejlesztési tartalék képzésének eddigi 10 milliárd forintos korlátja megszűnik, 2021-től az adóévi adózás 

előtti eredmény összegéig képezhető fejlesztési tartalék, és alkalmazható az ehhez kapcsolódó adóalap 

csökkentő tétel. 

A fejlesztési tartalék terhére beszerzett tárgyi eszközök után értékcsökkenés továbbra sem számolható el. 

 

 

Személyi jövedelemadó  

 

Személyi kedvezmények 

 

2020 végéig bizonyos betegségek fennállása esetén a fizetendő adót lehetett csökkenteni a törvényben 

meghatározott összeggel, 2021-től az eddigiektől eltérően a kedvezmény összegével az adóalap 

csökkenthető, amely a minimálbér hányadában kerül megállapításra.  
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Koronavírus tesztek és védőoltás adómentessége 

 

2020. novembertől adómentes a munkáltató által biztosított járványügyi szűrővizsgálat valamint védőoltás, 

visszamenőlegesen is, a juttatás időpontjától függetlenül. 

 

 

ÁFA 

 

Lakóingatlan kedvezményes áfa kulcsa 

 

Az újépítésű lakások esetében az áfa kulcs ismét 5 %, ha a lakás összes hasznos alapterülete nem haladja 

meg a 150 négyzetmétert. Egylakásos lakóingatlan esetében 5 % az adó, ha a hasznos alapterület nem 

haladja meg a 300 négyzetmétert. 

Akkor minősül újépítésűnek egy ingatlan, amennyiben a használatbavétel nem történt meg, vagy ha a 

használatbavétel és az értékesítés között nem telt el 2 év. 

A kedvezményes áfa kulcsot 2021. január 1 és 2022. december 31 között teljesített ügyletekre kell 

alkalmazni. A 2023. január 1. és 2026. december 31. közötti értékesítések is 5 % áfa alá esnek, ha az építési 

engedély legkésőbb 2022. december 31. napján véglegessé vált. 

 

Online számla adatszolgáltatás 

 

2021. január 1-jétől (3 hónap türelmi idő mellett) véglegesen kiterjesztésre kerül az online számla 

adatszolgáltatás rendszere, immár minden magyar Áfa tv. szerint kiállított számláról adatot kell szolgáltatni.  

 

A 2020. július 1-től hatályos szabályhoz képest már adatot kell szolgáltatni a magánszemélyek részére 

kiállított, illetve az adómentes exportról, közösségen belüli termékértékesítésről és a külföldi vevő felé 

nyújtott adómentes szolgáltatásról kiállított számlákról is. 

 

Távolsági értékesítés 

 

A Közösségen belüli távértékesítéseknél a termék főszabály szerint annak rendeltetési helye szerint 

adóztatandó.  

 

Az adminisztrációs terhek enyhítése érdekében a teljesítés helye az értékesítő letelepedése szerinti 

tagállam, ha az értékesítések összértéke a naptári évben nem haladja meg a célország által megállapított 

értékhatárt (Magyarország esetében 35.000 euró). 

 

Az adózó értékhatár alatt is választhatja a főszabály szerinti adózást.  

 

Az értékhatár felett ugyanakkor a végső felhasználó letelepedése szerinti államának az áfakulcsát kell 
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alkalmazni az értékesítésre. 

 

A célországbeli regisztrációs kötelezettség ugyanakkor megszűnik, helyette az Uniós szinten kibővített 

egyablakos rendszer alkalmazható, amely azt jelenti, hogy az adózó a saját letelepedése szerinti országban 

fizetheti meg az adót. 

 

 

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 

 

Új 40 százalékos adókulcs 

 

Ha a belföldi megbízó az évben ugyanazon KATA-alanynak az év elejétől összesítve 3 millió forintot 

meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó juttatás-rész után a megbízónak 40 

százalékos adót kell fizetnie.  

 

A megbízónak az adót először annak a hónapnak a 12. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni, 

amelyet megelőzően a 3 millió forint juttatási értékhatárt átlépte.  

 

Amennyiben a 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel külföldi megbízótól származik, az adót a kisadózó 

vállalkozás állapítja meg, vallja be és fizeti meg. 

 

A megbízó a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatni köteles a kisadózó vállalkozást a 40 százalékos 

mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről. 

 

A fenti adókötelezettségek teljesítése érdekében a megbízóval szerződéses kapcsolatot létesítő 

kisadózónak a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatnia kell a megbízót arról, hogy kisadózó 

vállalkozásnak minősül. A már fennálló szerződéses jogviszonyokban 2021. január 15-ig kell tájékoztatást 

adni a társaság részére a kisadózói jogállásról. 

 

Emellett továbbra is érvényes az a szabály, hogy a megbízónak a tárgyévet követő év március 31-ig adatot 

kell szolgáltatnia az adóhatóság felé, amennyiben a naptári évben egy kisadózónak 1 millió forintot 

meghaladó összegű bevételt juttat. 

 

 

Iparűzési adó 

 

Ideiglenes tevékenység 

 

Könnyítés, hogy 2021. január 1-től 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet nem terheli az 

ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó. 
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Szokásos piaci ár korrekciója 

 

A társasági adóhoz hasonlóan a helyi iparűzési adó alapjának meghatározásakor is alkalmazni kell a 

szokásos piaci ár miatti kiigazítást a kapcsolt vállalkozásoknál. A társasági adó törvénnyel összhangban 

azonban az adóalap csökkentése csak akkor lehetséges, amennyiben a másik fél nyilatkozik, hogy a 

kérdéses összeggel megemeli adóalapját. 

 

IPA 1 % 

 

A helyi iparűzési adó mértéke bizonyos esetekben a maximális 2%-ról 1%-ra csökken a 2021. évben végződő 

adóévben. A kedvezmény igénybevételének feltételeit 1/2021 számú hírlevelünkben foglaltuk össze. 

 

Ez az anyag általános, egyszerűsített tájékoztatás a törvényi változásokról, mely nem helyettesíti az egyéni 

tanácsadást. Annak érdekében, hogy vállalkozása megfeleljen a fenti törvénymódosításoknak, kérjük 

keressen fel minket. 

 

Üdvözlettel, 

TPA Consulting Kft. 

 

Kapcsolat: 
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