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Elfogadta az Országgyűlés a minimálbér és a garantált 
bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben 
szükséges adóintézkedésekről szóló törvényjavaslatot. 
Eszerint a vonatkozó adótörvények tartalmazzák 
azokat az adókönnyítéseket, amelyek a januártól 
bevezetendő minimálbér-emelés miatt jelentkező 
költségnövekedés ellentételezését szolgálják. 

Megszavazta az Országgyűlés továbbá a 
veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási 
kérdésekről szóló törvényjavaslatot is, amelynek egyik 
lényeges eleme, hogy a távmunkavégzésre tekintettel 
fizetett költségtérítésnek lesz adómentes része.

Rövidesen megjelenik a minimálbér emeléséről 
szóló kormányrendelet is, így a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére a minimálbér 
2022. január 1-jétől bruttó havi 200 000 forint, míg a 
garantált bérminimum havi bruttó 260 000 forint lesz.

A hírlevelünkben összefoglaltuk az előzőekben említett 
két törvényben szereplő módosításokat.

Az egyes törvényekben szereplő változtatások 
tartalma számos gyakorlati kérdést vet fel, amelyekkel 
kapcsolatban adótanácsadóink és adóellenőrzésekre, 
adóperes eljárásokra specializált szakértőink 
készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
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A munkáltatót terhelő adók csökkentése    
• 2022. január 1-jétől újabb 4 százalékponttal csökken a munkáltatók közterhe. 

• A szociális hozzájárulási adó 15,5 százalékról 13 százalékra csökken. A megváltozott 
adómértéket első alkalommal - a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általános 
rendelkezése alapján - a 2022 január hónapra vonatkozóan bevallott jövedelmekre 
lehet alkalmazni.

• A szociális hozzájárulási adó csökkentésével egyidejűleg megszűnik a 1,5 százalékos 
szakképzési hozzájárulás. A 2021. december 31-én hatályos rendelkezést – a 
szakképzési hozzájárulás 2021. évi megállapítására, bevallására és megfizetésére 
– annak hatályvesztését követően is alkalmazni kell azzal, hogy adóelőleget 2021. 
december hónapra nem kell fizetni, továbbá a 2021. adóévben befizetett előleg és a 
2021. adóévre vonatkozó nettó kötelezettség különbözetét 2022. január 12-éig kell 
megfizetni, illetve visszaigényelni.

• A 2022. február 1-jétől szakképzési hozzájárulás adónemre befizetett bevételt 
szociális hozzájárulási adóként kell nyilvántartani, a fennálló követeléseket és 
kötelezettségeket a szociális hozzájárulási adó terhére kell rendezni.

• A szakirányú oktatást, illetve duális képzést végző vállalkozások a továbbiakban 
a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthetik a kedvezményeket. Az 
adókedvezménnyel az élhet majd, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő 
személlyel a szakképzési törvény alapján szakképzési munkaszerződést, illetve a 
hallgatóval a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján hallgatói munkaszerződést, 
gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a felsőoktatási intézménnyel 
együttműködési megállapodást kötött, ideértve azt is, aki a régi szakképzési törvény 
szerinti együttműködési megállapodást létesített szakképző intézménnyel. (A képzést 
tanulószerződés alapján folytatók szintén jogosultak adócsökkentésre.)

• A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye a szociális hozzájárulási 
adóban lévő egyéb adókedvezményeket követő sorrendben érvényesíthető. Az az 
adózó, aki a megállapított fizetendő adót meghaladó adókedvezményt, továbbá 
a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles személy az 
adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti.
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A szociális hozzájárulási adó 
csökkentésével összefüggő egyéb 
változások
• A kisvállalati adó 2022. január 1-jétől 11 százalékról 10 százalékra mérséklődik. 

• Csökken a kifizető által teljesítendő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
mértéke is, 2022. január 1-jétől az addigi 15,5 százalékról 13 százalékra. 

• 2022. január 1-jétől kezdődően a főállású kisadózók esetében, ha havi 50 ezer 
forintos tételes adót fizetnek, a társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során, 
járulékalapot képező jövedelemként a korábbi havi 102 ezer forint helyett havi 108 
ezer forint vehető majd figyelembe. Ha a főállású kisadózó a magasabb, havi 75 
ezer forintos tételes adó megfizetését vállalja, úgy a társadalombiztosítási ellátások 
igénybevétele során, járulékalapként a korábbi havi 170 ezer forint helyett 2022. 
január 1-jétől havi 179 ezer forint vehető majd figyelembe.

• Módosulnak a személyi jövedelemadóban az összevont adóalap megállapítására 
vonatkozó szabályok is. Ha a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó 
megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható vagy azt a magánszemély 
számára megtérítették), akkor a megállapított jövedelem 89 százalékát kell 
jövedelemként figyelembe venni az eddigi 87 százalék helyett. Ezt a szabályt az 
adóelőleg megállapítása során is figyelembe kell venni.

A távmunka személyi jövedelemadó 
kedvezménye  
• A távmunkavégzéshez kapcsolódó személyi jövedelemadó kedvezményt - a 

veszélyhelyzet idején kormányrendeletben szabályozott rendelkezést – ezentúl a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény tartalmazza. A személyi jövedelemadóról 
szóló törvény 3. számú mellékletének módosításával igazolás nélkül, költségként 
elszámolható a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett 
összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév 
első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg. Ha a 
távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel 
érintett napokkal arányos része minősül ilyennek.

• A távmunkavégzés lehetőségét segíti a munka törvénykönyvének módosítása, 
amellyel lehetővé válik a részbeni távmunkavégzés is, azaz a felek megállapodhatnak 
abban, hogy a munkavállaló a munkaidő egy részében a munkáltató telephelyétől 
elkülönült helyen végezze a munkáját. A feleknek továbbra is munkaszerződésben 
kell megállapodni a távmunkavégzésben. A munkáltatók adminisztratív terheit 
csökkenti továbbá az is, hogy a módosítást követően az ellenőrzési jog gyakorlása 
számítástechnikai eszköz alkalmazásával történhet. 
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Széchenyi Pihenő Kártya juttatása
• Nem hosszabbítják meg a Széchenyi Pihenő Kártya formájában történő juttatás 

magasabb, 800 ezer forintos keretösszegét (éves rekreációs keretösszeg), és a 
szociális hozzájárulási adó fizetése alóli mentességet. 

• A 2022. évre visszaáll az eredeti évi 450 ezer forintos juttatási keretösszeg, ha a 
munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll (egyébként arányos összeg), kivéve 
az elhalálozás esetét. 

• Az egyes alszámlákra utalandó, eredetileg a törvényben szereplő összeg sem változik. 
Ugyanakkor meghosszabbította a kormány az átjárást a SZÉP-kártya egyes alszámlái 
között, így 2022. szeptember 30-áig a munkavállaló a kártya bármelyik zsebéből 
fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért.

• A Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláinak 2022. évre vonatkozó keretösszege:

a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 225 ezer forint, 

b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 150 ezer forint,

c) szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 75 ezer forint összegig 
minősül béren kívüli juttatásnak. 

Reprezentáció, üzleti ajándék
Megszűnik az a rendelkezés is, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
egyes meghatározott juttatásnak minősülő reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után 
2021. június 9-ét követően 2021. december 31-éig nem kell szociális hozzájárulási adót 
fizetni. 

A gyermeket nevelő magánszemélyek 
adóvisszatérítése
A rendelkezések törvényi szintre emelik a veszélyhelyzetre tekintettel gyermeket nevelő 
magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló 560/2021. (IX. 30.) Kormányrendeletben 
foglalt szabályokat. 
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A mikro-, kis- és középvállalkozások helyi 
iparűzési adókedvezménye
2022-ben is fennmarad a mikro-, kis-és középvállalkozások számára, hogy a helyi iparűzési 
adó mértéke legfeljebb 1 százalék lehet.

A 2021. évi szabályozáshoz hasonlóan a 2022. évben végződő adóévben a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény (KKV törvény) szerinti 
mikro-, kis- és középvállalkozásnak (kkv-nak) minősülő, de 4 milliárd forintot meg nem 
haladó árbevételű vagy mérlegfőösszegű vállalkozó esetében a helyi iparűzési adó mértéke 
a 2022. adóévben legfeljebb 1 százalék lehet, feltéve, hogy ezt az uniós állami támogatási 
szabályok lehetővé teszik. (Tehát azt a vállalkozást kell mikro-, kis- és középvállalkozásnak 
tekinteni, amelyik azzal felel meg a KKV-törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá 
minősítés feltételeinek, hogy esetében nem a KKV-törvényben meghatározott nettó 
árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár a releváns, hanem nettó árbevétele 
vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint lehet.) Ahhoz, hogy a törvénynek 
megfelelő valamely mikro-, kis- és középvállalkozás az 1 %-os helyi iparűzési adómérték 
igénybevételére jogosult legyen, természetesen teljesítenie kell a KKV-törvényben előírt 
valamennyi egyéb feltételt, ideértve a kapcsolt vállalkozásokra, partnervállalkozásokra 
vonatkozó speciális összeszámítási szabályokat is.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó, kkv-nak számító vállalkozónak a 2022. évben 
kezdődő adóévben kell alkalmaznia ezt az adómértékszabályt.

A 2022. évben esedékes előlegrészleteknél is érvényesíteni lehet a csökkentett adómérték 
hatását a 2021. évi helyzettel azonos módon. Ez azt jelenti, hogy a 2022-ben esedékes 
adóelőlegnek (vagyis a 2021-ben, az önkormányzati rendelet szerinti adómérték 
alapulvételével már bevallott 2022. évi első előlegrészletnek és a 2022-ben, a 2021. 
adóévről szóló bevallásban szintén az önkormányzati adórendelet szerinti mértékkel 
bevallandó, 2022. évi második előlegrészletnek) csak az 50 százalékát kell megfizetni az 
eredeti esedékességi időpontokban.

Azoknak a kkv-nak, akik a NAV részére ez év február 25-éig benyújtották az adóelőleg-
nyilatkozatot a csökkentési igényről - feltéve, hogy nincs olyan székhelyük, telephelyük, 
amelyet e nyilatkozattételt követően hoztak létre -, nem kell adóelőleg-mérséklő 
nyilatkozatott tenniük, számukra az önkormányzati adóhatóságok többségében 
automatikusan mérséklik a 2022-es adóelőleg-kötelezettség összegét is.

Annak a kkv-nek, aki 2021. évben nem nyilatkozott az adott székhely, telephely 
szerinti önkormányzati adóhatóság felé, lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre 
vonatkozóan tegye azt meg. A Nyilatkozatot 2022. február 25-éig kell megtenni és azt – 
hasonlóképpen a 2021. évre előírtakkal – a NAV-hoz kell benyújtani és a NAV továbbítja a 
nyilatkozatot a vállalkozó székhelye, valamint a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által 
ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.
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A „meg nem fizetett” helyi iparűzési adó az uniós állami támogatási szabályok szerint 
állami támogatásnak minősül. Az adóelőny – a vállalkozó döntésétől függően – csekély 
összegű támogatásként vagy „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19- járvánnyal összefüggésben való támogatása 
céljából” című, európai bizottsági közlemény szerinti átmeneti támogatásként vehető 
igénybe. Amennyiben az adóelőnyt a vállalkozó átmeneti támogatásként kívánja igénybe 
venni (például kimerült a de-minimis keret), akkor erről 2022. február 25-ig nyilatkozatot 
kell tennie a NAV-on keresztül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság 
számára. Nem szükséges külön nyilatkozni abban az esetben, ha a vállalkozó csekély 
összegű támogatásként veszi igénybe az adóelőnyt.

Ha a kedvezmény feltételeinek megfelelő vállalkozás a kisadózók tételes adójának alanya, 
és a helyi iparűzési adót érintően az e körnek szóló, tételes adózási mód (telephelyenként 
2,5 millió forint az adó vélelmezett alapja) alá jelentkezett be az önkormányzatnál, 
akkor 2021-ben nem kellett – és 2022-ben sem kell – beküldenie a nyilatkozatot: az 
önkormányzat automatikusan 1 százalékos  adómértékkel számítva fogja előírni az 
iparűzési adót (ha eddig az adott önkormányzatnál 1 százaléknál magasabb volt az 
adómérték).

Az elhúzódó Covid19-világjárvány negatív hatásainak mérséklésére a települési 
önkormányzatok jövőre sem vezethetnek be új helyi, települési adót, nem emelhetnek 
adómértéket és nem szűkíthetik a már meglévő kedvezmények körét. A korábban 
befagyasztott, 2020. december 2-án fennálló állapotot kell fenntartani.

Az eÁfa bevallási tervezet kiajánlása
Az általános forgalmi adóról szóló törvényben véglegesen hatályon kívül helyeződnek az 
adóhatóság általi eÁfa bevallási tervezet kiajánlásával kapcsolatos előírások, hivatkozások. 
(Az információk szerint ez nem jelenti a projekt leállítását, azon továbbra is dolgoznak, a 
fejlesztések során jobban figyelembe kívánják venni a szakma elvárásait, például letölthető 
analitika, gép-gép kapcsolat elérhetősége).

Fordított adózás meghosszabbítása
Az uniós jog várható módosításával összefüggésben 2022. június 30-át követően is 
lehet fordított adózást alkalmazni egyes gabona-, illetve acélipari termékek értékesítése, 
illetve az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog 
(kibocsátási egység) átruházása esetén.

Tartalom:

• A munkáltatót terhelő adók 
csökkentése

• A szociális hozzájárulási 
adó csökkentésével 
összefüggő egyéb 
változások

• A távmunka személyi 
jövedelemadó kedvezménye  

• Széchenyi Pihenő Kártya 
juttatása

• Reprezentáció, üzleti 
ajándék

• A gyermeket nevelő 
magánszemélyek 
adóvisszatérítése

• A mikro-, kis- és 
középvállalkozások helyi 
iparűzési adókedvezménye

• Az eÁfa bevallási tervezet 
kiajánlása

• Fordított adózás 
meghosszabbítása
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Az EY-ról
Az EY egyike a világ vezető könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti 
tanácsadást nyújtó vállalatainak. Tapasztalatunk és az általunk nyújtott 
minőségi szolgáltatások segítséget nyújtanak a bizalom megerősítésében 
a tőkepiacokon és a gazdaságban világszerte. Olyan kivételes vezetők 
kerülnek ki munkatársaink közül, akik közösen azért dolgoznak, hogy 
megfeleljenek az ügyfeleinkkel szembeni vállalásaiknak. Ennek érdekében 
kiemelkedő szerepet játszunk egy jobban működő világ felépítésében 
munkatársaink, ügyfeleink és a minket körülvevő közösségek számára.

Az EY név a globális szervezetre, illetve az Ernst & Young Global 
Limited egy vagy több tagjára utal, amelynek mindegyike önálló jogi 
személy. Az angliai székhelyű Ernst & Young Global Limited (company 
limited by guarantee) nem foglalkozik ügyfelek részére történő 
szolgáltatásnyújtással. További információkért kérjük, látogasson el 
honlapunkra a www.ey.com címen. 

EY Adótanácsadási Szolgáltatások
Az EY-nál hiszünk abban, hogy felelős és proaktív adómenedzsmenttel 
jelentős versenyelőnyt érhet el. 35 ezer adózási szakértőnk a világ 
140 országában a minőség melletti elkötelezettségünket szem előtt 
tartva biztosítja az Ön számára elengedhetetlen technikai tudást, üzleti 
tapasztalatot, konzisztenciát – bármilyen adótanácsadási szolgáltatásra is 
van szüksége a világ bármely pontján. 

Ha szervezetükön belül további személyekkel egészítenék ki az EY 
Adóhírek levelezői listáját, vagy úgy döntenének, hogy továbbiakban 
nem igénylik kiadványunkat, kérjük, jelezzék az ey.tax@hu.ey.com e-mail 
címen.
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