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Megváltozott munkaképességűek ellátása
A 2 011. évi CXCI. törvény 2020. december 22-én kihirdetett módosítása
kimondja, hogy 2021. január 1-jétől megszűnik a kereseti és folyósítási korlát,
így a megváltozott munkaképességűek ellátásait bármely jogviszonyban
folytatott munkavégzésből, keresőtevékenységből származó kereset
összegére tekintet nélkül folyósítani kell.

• A súlyosan fogyatékos magánszemély
azonos jogosultsági feltételekkel

2021-től

• Az adókedvezmény jogosultsági hónaponként az adóév első napján
érvényes havi minimálbér 5%-a, 2020-ban: 8 050.- ft/hó volt,
• A helyébe lépő adóalapkedvezmény mértéke:
a minimálbér 1/3-ának 100 ft-ra kerekített összege (2020-as minimálbérrel
ez 53 700.- ft, melynek 15% szja vonzata: 8 055.-)

1.
2.
3.
4.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
Személyi kedvezmény
Első házasok kedvezménye
Családi kedvezmény

A 2020. 04. 22 – 2021. 06. 30. közötti időszakban:
➢Az éves rekreációs keretösszeg 800.000.- ft
(költségvetési szerv esetén 400Eft.)
➢SZÉP-Kártya juttatások alszámlánkénti éves maximuma:
szálláshely alszámla 400 ezer ft,
vendéglátás alszámla 265 ezer ft,
szabadidő alszámla 135 ezer ft

➢A SZÉP-Kártyára az alszámlánkénti keretösszegig utalt béren kívüli
juttatást nem terheli szociális hozzájárulási adó, csak 15% Szja fizetendő

2021. 07. 01-től:
➢Az éves rekreációs keretösszeg újra 450.000.- ft lesz költségvetési szerv
esetén is!
➢SZÉP-Kártya juttatások alszámlánkénti éves maximuma is visszaáll:
szálláshely alszámla 225 ezer ft,
vendéglátás alszámla 150 ezer ft,
szabadidő alszámla
75 ezer ft

➢A SZÉP-Kártyára az alszámlánkénti keretösszegig utalt béren kívüli
juttatás után a munkáltató ismét 15,5% szociális hozzájárulási adót és
15% Szja-t (együttesen 30,5%) fizet

A juttatás időpontjától függetlenül adómentes a
kifizető által biztosított
➢ védőoltás és
➢ járványügyi szűrővizsgálat

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül(nek)
a veszélyhelyzet időszakában
➢ a védekezést szolgáló tevékenység végzése érdekében illetve annak során felmerült
beszerzési és egyéb költségek, ráfordítások valamint
➢ a veszélyhelyzetben lévő személyek számára ingyenesen juttatott, a védekezést
szolgáló termék, szolgáltatás bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke, feltéve, hogy
azokról a vállalkozás (a juttató) 60 napon belül a NAV részére bejelentést tesz;
Az ingyenes juttatás után sem a juttatónak sem pedig a juttatásban részesülőnek nem
keletkezik adófizetési kötelezettsége, a juttatás tehát mindkét fél számára adómentes.
E védekezést szolgáló beszerzések előzetesen felszámított áfája levonható, illetve az
ingyenes juttatás miatt nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség.

• A védekezést szolgáló tevékenység illetve ingyenes juttatás elszámolására
vonatkozó adózási kedvezmények a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28/A. §-án alapulnak és kizárólag a
veszélyhelyzet időszakában végzett tevékenységre, juttatásra, felmerült
költségekre alkalmazhatók.
• A korona vírus járvány miatt veszélyhelyzet állt fenn 2020. március 11-étől
június 17-éig, valamint a Magyar Közlöny 2020. évi 237. számában
közzétett 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelettel a veszélyhelyzet 2020. 11.
04-ei kezdettel ismét kihirdetésre került.

2021-től a munkaadók, munkavállalók vonatkozásában
érdemi változás nincs

➢A saját jogú nyugdíjasok minden keresőtevékenysége,
jogviszonya teljes körűen mentes a biztosítás és a
járulékfizetés alól
➢Egykulcsossá válik a 18,5% mértékű társadalombiztosítási
járulék
➢A nyugdíjjárulék-köteles ellátásban részesülő az ellátásból
10% nyugdíjjárulékot fizet
➢A munkaviszonyban foglalkoztatott járulékalapja legalább a
minimálbér 30%-a

Járulékfizetési alsó határ
➢ 2020 szeptemberétől a munkaviszonyban álló biztosítottak esetében a járulékot havonta legalább a minimálbér 30
százaléka után akkor is meg kell fizetni, ha a foglalkoztatott tényleges járulékalapot képező jövedelme ennél
kevesebb. Ez a járulékfizetési alsó határ.

▪ A járulékfizetési alsó határ szabálya nem vonatkozik azokra a munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra, akik
gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést
segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülnek,
▪ Ha a tárgyhónapban a járulékfizetési alsó határ után járulék fizetésére kötelezett biztosított részére a járulékfizetési
alsó határt elérő jövedelmet nem fizettek, és a tárgyhónapban elszámolt járulék a járulékfizetési alsó határ után
számított járulék összegét nem éri el, a foglalkoztató köteles a foglalkoztatottnak minősülő biztosított helyett a
járulékalapot képező jövedelem és a járulékfizetési alsó határ közötti különbözet után fizetendő járulékot a
törvényben előírt határidőn belül megfizetni. E tekintetben nem alkalmazhatók a járulékkülönbözet elszámolására
vonatkozó, a Tbj. 82. paragrafus szerinti szabályok, azaz a különbözet később sem hárítható át a dolgozóra.
➢ Ugyanakkor a társadalombiztosítási járulék alapja (függetlenül annak megosztásától) a biztosított ellátási alapját
képezi, illetve figyelembe veendő a kereseti korlát (korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, rokkantsági vagy
rehabilitációs ellátás) számításánál. A családi járulékkedvezmény összegének megállapításánál viszont nem veendő
figyelembe.

2021-től a munkaadók, munkavállalók vonatkozásában
érdemi változás nincs

➢A saját jogú nyugdíjasok minden keresőtevékenysége, jogviszonya
teljes körűen mentes a szociális hozzájárulási adó alól is
➢Az adó mértéke 2020. 07. 01-től 15,5%
➢Az adó alapja munkaviszony estén megegyezik a TB-járulék
alapjával, ide értve a minimálbér 30%-a szerinti adóalapot is.
➢A munkáltatónak nem kell megfizetnie – legalább a minimálbér 30
százaléka kapcsán – a csecsemőgondozási díjban részesülő
alkalmazottja után a szociális hozzájárulási adót. Ez a szabály ugyan
2021. január 1-jén lép hatályba, de alkalmazni visszamenőleg kell,
méghozzá 2020. július 1-jétől.

A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetében
➢a tanuló tanulmányai befejezésére,
➢a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,
➢a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint
➢a tanuló juttatásaira
a tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót
megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében a vonatkozó
törvények és más jogszabályok – ide értve az adózás és a társadalombiztosítás ezzel
összefüggő szabályait is – 2019. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Az adózás és a társadalombiztosítás szakképzéssel összefüggő új szabályai csak az új
törvény szerint megkezdődő szakképzésben résztvevőkre vonatoznak majd.

Az adótörvényeknek (különösen: Szja, Tao, Szocho, Szakhoz.) és a
társadalombiztosításnak a szakképzés új rendszeréhez igazított, a tanulóra és a
gyakorlati képzést végzőre vonatkozó (adó- és járulékkötelezettségre, -mentességre,
kedvezmény igénybevételére vonatkozó) szabályai érdemben nem változtak.
Az új szabályok szerint megkezdésre kerülő szakképzésben a tanulószerződést a
szakképzési munkaszerződés váltja fel.

2021-től a jelenlegi szakképzési hozzájárulásról szóló törvényt az új
szakképzési törvénybe integrált – a maival lényegében csaknem azonos –
szabályozás váltja fel, a szakképzési hozzájárulás mértéke változatlanul
1,5% marad.

Adótartozások rendezése
➢A magánszemélyek évente egyszer, félmillió forint helyett
egymillió forintig igényelhetik a 12 havi automatikus
részletfizetési kedvezményt.
➢A könnyítések érintik az szja-bevallást is, és már a májusban
benyújtandó 2020-ról szóló bevallásban – kétszázezer forint
helyett – félmillió forintos tartozásig,
➢hat hónap helyett szintén 12 hónapra kérhető a személyi
jövedelemadóra a pótlékmentes részletfizetés.

Illetékek
➢Az illetékmentesség a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe
vevő, gyermekes családoknak is jár, akár új, akár használt lakást
vásárolnak.
➢Mind az új, mind a használt lakások megvásárlása – 2020.
december 31-ét követően kötött adásvételi szerződéssel – mentes a
visszterhes vagyonszerzési illeték alól, ha a vásárlásnál a
vagyonszerző családi otthonteremtési kedvezményt használ fel. A
mentesség az igénybe vett kedvezmény összegétől és a lakás
forgalmi értékétől függetlenül igénybe vehető.

Új lakás értékesítése, építkezés

➢Az újlakás értékesítések áfa mértéke öt százalékra csökken.
➢A január elsejétől kifizetett építkezési és telekszámlák áfatartalmát
ötmillió forintig visszatéríti az állam.

