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Adótörvényi változások

Kulcs elemek

 Adócsökkentés, főként a közvetlen adók területén

 Általános adó és adminisztrációcsökkentési lépések

 Gazdaságfehérítés

 EU-s jogharmonizáció
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Gazdaságvédelmi Akcióterv és évközi törvényi 
változások

 2019. július 1-jétől 17,5 százalékra csökkent a szochó

 A Kiva 12%-ra csökken

 Megszűnik a feltöltési kötelezettség taóban és innovációs járulékban

 Megszűnik az Eva

 Nem változik 2020-ban a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások
szabályozása

 Négy vagy több gyermeket nevelő anyák szja mentessége
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Új, egységes járuléktörvény

 2020. július 1-től egy teherré olvad össze a nyugdíjjárulék, a természetbeni és a pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék

 Az új egységes járulék, azaz a társadalombiztosítási járulék mértéke nem változik, az 18,5% 
lesz.

 A munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében is bevezetésre kerül a járulékminimum 
(járulékfizetési alsó határ), a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százalék lesz

 Minden dolgozó nyugdíjas mentesül a járulékfizetés alól

 Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások esetében egységessé válik a minimum 
járulékalap, az a mindenkori minimálbér lesz

 Növekszik a gyermekek után járó családi kedvezmény
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Gazdaségfehérítés

 Minden számláról online adatot kell szolgáltatni 2021. január 1-től

 2020. július 1-től számlát, illetve nyugtát kell kiállítani az ún. áfa mentes ügyletek nagy 
részéről is

 Tizenöt napról nyolc napra csökken a számlakibocsátásra nyitva álló határidő

 Az adóhivatal a munkáltató foglalkoztatással kapcsolat adóelkerüléséről tájékoztatja az 
alkalmazottat is

 Visszaélésék visszaszorítása az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésnél
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Egyéb módosítások

 Adóalap utólagos csökkentése behajthatatlan követelés esetén

 A számlákon fel kell tüntetni – az áthárított adótartalomtól függetlenül – a belföldi partner 
adóalany adószámának első nyolc számjegyét

 Átmeneti szabály alapján a levonási jog szempontjából teljes értékűnek kell elfogadni azokat 
a 100.000 Ft áfa tartalmat meg nem haladó számlákat is, amelyek nem tartalmazzák a 
partner adószámát, ha azokat még 2020. július 1-jéig bocsátották ki, de amelyekben foglalt 
ügylet teljesítési időpontja 2020. június 30-át követi.

 2021. január 1-jétől minden egyéb számlára (nem adóalany részére kiállított számlára is) 
vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség (kivéve az egyablakos rendszeren keresztül 
elszámolt külföldön teljesített ügyleteket). Az átmeneti szabály szerint az új rendelkezéseket 
2020. december 31-ét követően kiállított számlák esetében kell alkalmazni

 2020. július 1-jétől az eddig áfa mentes ügyletekre, mint például nem közszolgáltató által 
végzett egészségügyi szolgáltatásra, egyéb oktatási szolgáltatásra is kiterjed a számlaadási 
kötelezettség

 A számla kibocsátására rendelkezésre álló határidő 15 napról 8 napra csökken.
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Jasku Tamás
vezető adószakértő

jasku.tamas@aegon.hu


