
Jogforrás: 

az Szja-tv. 1. sz. melléklete az adómentes bevételekről
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• Háztartási kiserőmű: az a villamos energiát termelő berendezés, amely
kisfeszültségű hálózatra csatlakozik és csatlakozási teljesítménye nem haladja
meg az 50 kVA-t (pl: napelemes rendszer),

• Legfeljebb évi 12 000 kWh értékesített villamos energia mennyiségig a
magánszemély bevétele adómentes, ha nem egyéni vállalkozóként szerez
villamos energia értékesítéséből bevételt a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény szerinti aktív felhasználóként vagy energiaközösség
tagjaként.

• Az adómentes szabály évközi hatálybalépésétől függetlenül 2021-ben az évi
12 000 kWh mennyiséget nem kell arányosítani!
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A magánszemély az adómentes értékhatárt meghaladó bevétele tekintetében választhatja, hogy:

• a meghaladó bevételrész egészét tekinti jövedelemnek, vagy

• az éves bevétel egészéből az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó
költségelszámolási szabályok alkalmazásával állapítja meg jövedelmét.

A jövedelmet az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbevallásában vagy az
adóbevallási tervezet kiegészítésével kell bevallani, az adót pedig a bevallás benyújtására előírt
határidőig kell megfizetni.

Az adómentes értékhatárt meghaladó bevétellel összefüggésben a kifizetőnek nem kell
adóelőleget megállapítania és levonnia.

A kifizetőnek az általa juttatott adóévi bevételekről az adóévet követő január 31-ig összesítő
igazolást (IGVILL) kell kiadnia, melyen feltünteti az adómentes és adóköteles bevételrészt is. Az
igazolásról a kifizető elektronikus úton adatot szolgáltat a NAV-nak (KVILL). -
adóvisszatérítés miatt a határidő 2021 tekintetében 2022. január 20!
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A nem pénzben kapott juttatások közül

A kifizető által magánszemélynek használatra átadott kerékpár juttatása után
sem a kifizetőnek, sem a magánszemélynek nem keletkezik adófizetési
kötelezettsége.
A mentesség kizárólag a kifizető nevére szóló számlával bérelt vagy vásárolt
kerékpárra vonatkozik, a magánszemély nevére szóló számla megtérítése a
kifizetővel fennálló jogviszony szerinti adóköteles jövedelem!
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(munkáltató, kifizető) a társasági adóban és a Kivában is

• vásárlása,
• bérlése,
• átadása,
• használata,
• fenntartása,
• üzemeltetése
révén felmerült költség, ráfordítás, illetve annak esetleges közterhei.
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A juttatónál az alábbi személyi körnek juttatott kerékpár költségei elismertek:

➢A juttatóval álló magánszemély,

➢A juttató ,

➢A juttató tevékenységében ,

➢A juttatóval korábban munkaviszonyban álló saját jogú , illetve

➢az előző személyek .
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A juttatóval 



Figyelemfelhívás címszavakban

37



➢Kedvezően módosulnak és egyszerűsödnek az egyéni vállalkozók (és

őstermelők) átalányadójának szabályai  a 3 millió Ft feletti büntetőadóval

érintett Katásoknak és belföldi megbízójuknak ez megfelelő alternatíva lehet.

➢Szabályozásra került a kriptovalutával eszközölt ügyletből származó

jövedelem adózása
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A minimálbér és a garantált bérminimum 
2022. évi emelésével összefüggésben 

szükséges adóintézkedésekről, valamint 
egyes más intézkedésekről 

A törvényjavaslat munkaviszonnyal összefüggő fontosabb 
szabályváltozásai 
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2022. 01. 01-étől

➢ 15,5%-ról ,

➢ , de annak képzési

kedvezményrendszere változatlan szabályokkal a szociális hozzájárulási

adóban lesz szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezményeként

érvényesíthető.
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A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye a szociális hozzájárulási
adó eddigi „hagyományos” – a preferált munkavállalók foglalkoztatása után járó –
adókedvezményekkel már csökkentett összegét csökkenti tovább.
A „hagyományos” adókedvezmények az adót legfeljebb 0-ra csökkenthetik, de ha a
szakképzési kedvezmény meghaladja a „hagyományos” kedvezményekkel
csökkentett fizetendő adó összegét – ideértve azt is, ha az 0 –

Ezt a szakképzési kedvezményt az a szakképzésben résztvevő foglalkoztató is
érvényesítheti, amelynek egyébként nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie
(mert pl.: Kiva vagy Kata alany)
E tájékoztatónak nem tárgya a szakirányú oktatási és a duális képzési
adókedvezmény részletszabályainak, számítási módjának ismertetése.
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A szociális hozzájárulási adó mértékének 13%-ra csökkentése értelemszerűen

csökkenti a kifizetőt terhelő adóval adózó juttatások közterhét

➢béren kívüli juttatás után: 15+15,5 = 30,5%-ról 15+13= 28%-ra,

➢egyes meghatározott juttatás után: 1,18×30,5% = 35,99%-ról 1,18×28% = 33,04%-ra

Ha ebben nem történik szabályváltozás,

Ha a munkáltató az ezévi felemelt keretet még nem merítette ki, akkor a 2021. 12. 31-ig

átutalt SZÉP kártya juttatás még Szocho mentesen adható (a jövő évi cafeteria-keret

terhére)
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Ft/hó

Teljes 

bérköltség 

%-ában

Nettó bér %-ában Ft/hó
Teljes bérköltség 

%-ában
Nettó bér %-ában

Bruttó bér 167.400 85,47% 150,38% 200.000 88,5% 150,38%

 Foglalkoztatói 

közteher
(17%)   28.458 14,53% 25,56% (13%)   26.000 11,5% 19,55%

Teljes bérköltség 195.858 100,00% 175,94% 226.000 100,0% 169,93%

 Levonás a 

bérből 15+18,5 = 

33,5%
- 56.079 28,63% 50,38% - 67.000 29,65% 50,38%

Nettó bér 111.321 56,84% 100,00% 133.000 58,85% 100,00%
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Bruttó és nettó bér növekedés: 19,47%    Foglalkoztatói közteher csökkenés: -8,64%    Teljes bérköltség növekedés: 15,39%  


