
 
Adóváltozások 2021-től 

 
  

Személy jövedelemadó 
 
Személyi kedvezmény 
 
Míg 2020-ban a minimálbér 5%-ig vehető igénybe adókedvezményként addig jövőre 
az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként lehet figyelembe venni a 
minimálbér harmadának a mértékéig.  

Súlyosan fogyatékos személynek továbbra is azt kell tekinteni, aki az összevont 
adóalap adóját csökkentő kedvezmény szempontjából a súlyos fogyatékosságnak 
minősülő betegségekről szóló 335/2009. Kormány rendeletben felsorolt betegségben 
szenved, valamint rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági 
támogatásban részesül. Orvosi igazolás, illetve fogyatékossági támogatásról, 
rokkantsági járadékról szóló határozat alapján érvényesíthető a kedvezmény. 

A kedvezmények érvényesítési sorrendje: első a négy vagy több gyermeket nevelő 
anyák kedvezménye, majd következik a személyi kedvezmény, az első házasok 
kedvezménye és végül a családi kedvezmény. 

SZÉP kártya 
 
2021-től egységesen 450 ezer forint lesz a rekreációs értékhatár a magán- és a 
közszférában. A SZÉP-kártya keretösszegeinek szociális hozzájárulási adó-
mentessége 2021. június 30-ig megmarad.  
 

Járványügyi szűrővizsgálat 

A védőoltás mellett adómentes a kifizető által biztosított járványügyi szűrővizsgálat is 
visszamenőlegesen. 

 

Egyéni vállalkozó fejlesztési tartaléka 
 
Az egyéni vállalkozók a vállalkozói költségek levonása után fennmaradó vállalkozói 
bevételüket a korábbi 50 % helyett a fejlesztési tartalék teljes összegével csökkenthetik 
már 2020-ban is. 
 
Kisvállalkozások beruházási kedvezménye 
 
Beruházási kedvezmény címén időkorlát nélkül számolható el a tárgyi eszköz 
beszerzését szolgáló hitelkamat. 
  
  
  
. 



 
Kisvállalati adó (KIVA) 
 
2021. január 1-jétől a KIVA mértéke 11 százalékra csökken. A jelenlegi 1 milliárd 
forintról ugyanakkor 3 milliárd forintra emelkedik az árbevételi korlát, illetve a 
mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatár, valamint megemelkedik az adóalanyiság 
megszűnését eredményező bevételszint is, a jelenlegi 3 milliárd forintról 6 milliárd 
forintra. 

A még hatályos szabályok szerint a kisvállalati adóalanyiság megszűnik, ha az 
adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon 
számított adótartozása az év végén meghaladja az 1 millió forintot. A módosítás 
értelmében lehetővé válik az adóalanyiság megtartása, ha az érintett 
vállalkozások a megszűnésről szóló rendelkező határozat véglegessé válásáig 
megfizetik a tartozást. 

2021-től KIVA-ról társasági adóra történő áttérés esetén a társasági adó alá való 
áttérést megelőző eredmény is részét képezi az áttérési különbözetnek, amely 
alapján a társasági alanyiság időszakában a korábbi kisvállalati adóalanyt adófizetési 
kötelezettség terheli.  

Kisadózó (Kata) adó változásai 2021. január 1-től 
 
KISADÓZÓ-val szerződéses kapcsolatban álló vállalkozásnak is 
fontos tájékoztatás 
 
A magánszemély csak egyetlen jogviszonyára jelenthető be kisadózóként. 
Ha már szerepel a kisadózók nyilvántartásában, a Nav a következő bejelentését 
visszautasítja.  
A már korábban bejelentetteknél a NAV az elsőként bejelentettek kivételével törli 
a kisadózói jogviszonyokat.   
  
  
Kapcsolt vállalkozások közötti kifizetéseket terhelő adó 2021. január 1-től 

Ha kifizetőnek minősülő vállalkozás juttat olyan kisadózó vállalkozásnak bevételt, 
amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, úgy a kifizetőnek a juttatás után a 
juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 %-os mértékű adót kell 
megállapítania, bevallania és megfizetnie. A bevallásban a kifizető köteles feltüntetni 
a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét. 

Ha a juttató kapcsolt vállalkozás nem minősül kifizetőnek, hanem külföldi illetőségű 
jogi személy vagy egyéb szervezet, akkor a 40 %-os mértékű adófizetési 
kötelezettség a kisadózó vállalkozást terheli, de csak a bevétel 71,42 százaléka 
után. 

 



3 millió Ft-ot meghaladó éves bevételt terhelő adó 2021. január 1-től 

Kifizetőnek minősülő vállalkozás a tárgyévben ugyanazon kisadózó 
vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű 
bevételt juttat, a juttatás 3 millió Ft-ot meghaladó része után 40 %-os mértékű 
adót köteles megállapítani, bevallani és megfizetni.  

Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget, 
amely után a kifizető a kapcsolt vállalkozásra tekintettel  40 %-os mértékű adót 
köteles fizetni. Tehát, ha egy kifizetőnek minősülő vállalkozás kapcsolt kisadózó 
vállalkozásnak juttat 3 millió Ft-ot meghaladó bevételt, akkor ezen bevétel után a 40 
%-os adót csak egy jogcímen, a kapcsolt vállalkozások közötti kifizetések jogcímén 
kell megfizetni. 

A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig köteles megállapítani, 
bevallani és megfizetni, amelyet megelőzően a 3 millió Ft-os juttatási értékhatárt 
átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a 
kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat. A bevallásban a kifizető köteles feltünteti 
a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét. 

Amennyiben a 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevétel külföldi kifizetőtől 
származik, a 40 százalékos adófizetési kötelezettség a kisadózó 
vállalkozót terheli, melyet a bevétel 71,42 százaléka után kell megfizetni.  

Ha a KATA adóalany bevétele 
 
- külföldi kapcsolt partnertől, vagy  
 
-3 millió forintot meghaladó összegű bevétel esetében külföldi megbízótól származik,  
a 40 százalékos mértékű adó a kisadózó vállalkozást terheli, és az adó alapja a 3 millió 
forintot meghaladó bevételrész 71,42 százaléka. 
 

 

Jövő év elejétől az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során azokat a 
bevételeket sem kell figyelembe venni, amelyekről a kisadózó vállalkozás nem 
költségelszámolásra alkalmas bizonylatot állított ki. 

2021. január 1-től a kisadózó vállalkozásokat egy új tájékoztatási kötelezettség is 
terheli, melynek keretében a kisadózó vállalkozások kifizetővel létesített 
szerződéses jogviszony esetén, a szerződés megkötésekor kötelesek a kifizetőt 
írásban tájékoztatni arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősülnek. Továbbá, a 
kisadózó vállalkozások kötelesek a velük szerződéses kapcsolatban álló kifizetőt arról 
is tájékoztatni, amennyiben a Katv. szerinti adóalanyiságuk megszűnik vagy újra 
keletkezik. Az átmeneti rendelkezések alapján a kisadózó vállalkozások által 2020. 



december 31-ig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses 
jogviszony esetében, a kisadózó vállalkozásnak 2021. január 15-ig kell tájékoztatást 
nyújtania a kifizetőnek a fentiekben megnevezett körülményekről. 

A fentieken túl a kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig köteles tájékoztatni a 
kisadózó vállalkozást a 40 %-os mértékű adó alapjaként figyelembe vett 
összegről. 

 
Társasági adó 
 
  
Jövőre elektromos személygépkocsi beszerzése esetén nem lesz alkalmazható az 
energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye – utóbbi a 
nagy rakodóterű személygépkocsikra korlátozódik. 
  
 
Fejlesztési tartalékképzés 

2020. június 10-től az adózás előtti nyereséggel, de legfeljebb  10 milliárd 
forinttal csökkenthető az adóalap.  2021. január 1-től további kedvező 
módosítás a 10 milliárd forintos korlát eltörlése. 

Telephely szabályok 

Telephely keletkezik, ha egy külföldi személy által munkaviszonyban vagy más 
jogviszonyban foglalkozatott természetes személy – fizikai dologhoz kötődő hely 
nélkül- 183 napot meghaladó időtartamban szolgáltatást nyújt Magyarországon. 

Az időtartam szempontjából a kapcsolódó projekteket együttesen  kell vizsgálni.   

Magyarországnak a más tagállamokkal kötött kettős adóztatást kizáró 
egyezményeiből eredően minden esetben telephely keletkezik majd, ha az 
egyezményben szereplő telephelyfogalomnak megfelel a magyar jelenlét, még akkor 
is, ha a társasági adó törvény szerint nem minősülne annak.  

 Energiahatékonysági beruházások 

A személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlása esetén az 
energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét ezentúl 
nem lehet igénybe venni, kivéve a jogszabályban meghatározottak szerinti nagy 
rakodóterű személygépkocsi esetében. 

 

Elengedett osztalék 

A számviteli törvény módosítása értelmében az elengedett osztalék-tartozást nem 
egyéb bevételként kell kimutatni, hanem az eredménytartalék növekedéseként. 



Az osztalékot megállapító társaság tagjának – a tulajdonrésszel rendelkező 
vállalkozásnak – pedig meg kell megnövelnie az adóalapját az elengedett osztalék-
követelés kapcsán, ilyen növelési kötelezettség korábban nem merült fel. 

Transzferár- korrekció külföldi telephellyel folytatott ügylet esetén 

Az adóalap csökkenthető a szokásos piaci áron számítotthoz képest kimutatott 
nagyobb eredmény miatt, ha a nem piaci áron kötött szerződést a külföldi telephellyel 
és a telephelynek betudható jövedelem számításakor transzferár növelő tételt vett 
figyelembe illetve, hogy nem kapott nyilatkozatot a külföldi telephelytől , hogy az 
eredmény kiesést figyelembe vette volna  társasági adó alapjában.  

 
EKÁER 

2021. január 1-jétől az EKÁER szempontból kockázatosnak nem minősülő termékek 
esetében teljesen megszűnik majd a jelentési kötelezettség. A jövőben már csak a 
megadott érték vagy tömeghatárt meghaladó ún. „kockázatos termékek” tartoznak az 
EKÁER hatálya alá. 
 
 
Általános forgalmi adó 

Online számla adatszolgáltatás  

2021. január 1-jétől kiterjesztésre kerül az online számla adatszolgáltatás rendszere 
a nem adóalanyok (magánszemélyek, nem adóalany szervezetek) és a külföldiek felé 
kiállított számlák tekintetében is.( Közösségen belüli, vagy EU-n kívül teljesülő) / 

Előleg fizetése esetén a végszámláról történő számla-adatszolgáltatás során több 
adatot szükséges megadni az előlegszámláról. ( Korábban a különbözetre terjedt ki) 

 
Új építésű lakások 5% adókulccsal 
 
Az újépítésű lakások értékesítésére vonatkozó 5%-os áfa 2021. január 1-től 
visszavezetésre kerül a 2021. január 1. utáni ügyletek tekintetében. A szabályozás 
2022. 12. 31.-ig hatályos. 

Átmeneti szabály értelmében a 2023. január 1. és a 2026. december 31. közötti 
értékesítések is 5%-os áfa alá esnek, ha az építési engedély legkésőbb 2022. 
december 31-e napján véglegessé vált vagy az egyszerű bejelentés szabályai szerint 
bejelentették.   

  
Fordított adózás 
 
2021-től a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó általános fordított adózás kivezetésre 
kerül. 
Az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési munkák esetében marad a fordított 
adózás. 



Áfa bevallási tervezet 

2021 júliusától pedig az adóhatóság a rendelkezésére álló számla információk 
alapján elkészíti majd a vállalkozások számára az áfa bevallási tervezetet. 

A tervezet adatait az adózónak kell majd szükség szerint módosítania, javítania. Az 
adóhatóság által készített áfa bevallási tervezet csak annak elfogadásával válik majd 
valódi bevallássá. 

A számlák könyvelésének kötelezettsége nem szűnik meg, s a tervezet elfogadását, 
véglegesítését mindenképpen komoly ellenőrzési munka kell majd megelőzze. 

Személygépkocsi viszonteladó különös adózása 

A személygépkocsi értékesítéssel foglalkozó viszonteladók az adózási módra 
vonatkozó döntésüket megváltoztathatják egy átmeneti rendelkezés szerint, 
választhatják a különös szabályok szerinti adózást, ha 2020. december 31-ig 
nyilatkoznak.   

 
Elektronikus kereskedelem 

Főszabály szerint az uniós távértékesítéseknél a termék annak rendeltetési helye 
szerint adóztatandó.  

A 10.000 eurós értékhatárt meg nem haladó értékesítések esetén a teljesítés helye a 
letelepedés szerinti tagállam,( de választható  a főszabály szerinti adózás is) 

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

A célországbeli regisztrációs kötelezettség megszűnik, helyette az Uniós szinten 
kibővített OSS – azaz egyablakos uniós – rendszer alkalmazható.  

A távértékesítő saját nyelvén, egységes portálon keresztül tehet eleget bevallási, 
adófizetési kötelezettségének. 

Adófizetésre kötelezetté teszik azokat az adóalany elektronikus felületeket 
(platformokat), amelyek más adóalany, azaz az értékesítők, által történő termék 
értékesítését segítik elő az elektronikus felület használatával. Ennek érdekében 
fikcióval két ügyletre kell bontani a termékértékesítést, és úgy kell tekinteni, mintha az 
adott terméket az értékesítő a platformnak, a platform pedig a megrendelőnek 
értékesítette volna. 

2021. július 1-től minden külföldről (nem EU államból) rendelt áru után általános 
forgalmi adót kell fizetni. 
 
A harmadik országból érkező 22 eurós értékhatárt meg nem haladó import 
küldemények áfa mentessége megszűnik. 

 



Behajthatatlan követelések 

2021. január 1-től a behajthatatlan követeléshez kapcsolódó adóalapcsökkentési, 
visszaigénylési lehetőségek köre a magánszemélyekkel szemben fennálló 
követelésekre is kibővül. Átmeneti rendelkezésként visszamenőlegesen 2015. 
december 31-ig lehetővé teszik az áfa visszaigénylést. 

Csoportos adóalanyiság 

A csoportos adóalanyiság létrehozásának, megszüntetésének időpontja 
megválasztásában nagyobb szabadságra ad lehetőséget a törvény. Eszerint az 
adóalanyok maguk választhatnak, hogy mely időponttól kérik a csoportos 
adóalanyiság létrehozását, vagy megszüntetését, illetve valamely tag mikortól 
szeretne csatlakozni, kiválni a csoportból. A törvény lehetőséget teremt továbbá a 
csoport váltás folyamatosságára is. 

  
Iparűzési adó 
  
A 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet ugyanis jövőre már nem terheli 
az ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó. 
 
Az iparűzési adó kapcsán jelentős könnyítés lehet a vállalkozások számára a 2021. 
évtől az, hogy az állami adóhatósághoz benyújtott egyetlen bevallással eleget 
tehetnek adóbevallási kötelezettségüknek az egységesített formanyomtatványon. 

Megerősítésre kerül a helyi iparűzési adó alapjának meghatározásakor a szokásos 
piaci ár alkalmazásának kötelezettsége, amennyiben a kapcsolt vállalkozások 
közötti ügylet hatással van a nettó árbevételre, vagy az azt csökkentő költségekre. A 
társasági adótörvénnyel összhangban, az ott meghatározott vállalkozásoknál kerül 
majd alkalmazásra ez az új szabály. 

2021-től módosul az adóalapmegosztási szabályozás. A változással bevezetésre 
kerül, hogy a tartós bérletbe, lízingbe adott gépjárművek tekintetében az 
eszközértéket a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában 
kell figyelembe venni, ezzel megszüntetve egy adóelkerülési kiskaput. 

 
 
Részletfizetési és halasztási kedvezmények 
2021. január 1-jétől 

– a megbízható adózók által évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi automatikus 
részletfizetési lehetőséget a jelenleg legfeljebb 1,5 millió forint összegű adótartozás 
helyett legfeljebb 3 millió forintos tartozás esetén vehetik igénybe az adózók; 

– a természetes személyek 500 ezer forint összegű adótartozás helyett 1 millió 
forintra vehetnek igénybe évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes 
részletfizetést; 

– a vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfa fizetésére nem kötelezett 
természetes személyek az általuk eddig 6 hónapra igénybe vehető automatikus ré 



Illeték 
 
2021-től az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentesek lesznek. 
 
Mentes lesz a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakás tulajdonjogának 
megvásárlása, ha az a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével történik.  
 
 
Jövedéki adó 
 
2021-től adómentes lesz a pálinkafőzés 
  
A gyümölcstermesztő magyar állampolgár háztartásonként évi 86 liter 
gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben adómentesen 
A mentesség évente ugyanekkora mennyiségű párlat erejéig a bérfőzésre is érvényes. 
 
 
Reklámhordozók építményadója 

Megszűnik a reklámhordozók után fizetendő helyi építményadó kötelezettség is. 

Gépjárműadó 

2021 január 1-jétől a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóhatósági feladatok az 
önkormányzatoktól átkerülnek az állami adóhatóság feladatkörébe. 


