Tájékoztatás a 2020.07.14-én megjelent törvénymódosításokról
Tisztelt Ügyfelünk!
Irodánk célja folyamatosan tájékoztatni Önöket az adózást, gazdasági tevékenységet
érintő változásokról. Jelen levél célja a 2020.07.14-ei Magyar Közlönyben megjelent
adózást érintő változásokról szóló tájékoztatás.
1. Megszűnik a feltöltési kötelezettség.
Figyelem (!) - már jelen évtől a helyi iparűzési adóban is megszűnik a feltöltés (a Taoban már tavaly megszűnt), így a cége tovább gazdálkodhat a vonatkozó összeggel.
2. A vállalkozó cégeket és egyéb személyeket érintő adóügyi könnyítések, változások:
Figyelem (!)
- az egyéni vállalkozók a fejlesztési tartalék összegét az eddigi 50 százalék helyett a
nyereség teljes összegéig leírhatják 2020.07.30-tól kezdődően.
- az EKAER kapcsán 2020. július 18-án megszűnik a veszélyhelyzet miatti kockázati
biztosíték alóli mentesség, és másnaptól ismét kell kockázati biztosítékot nyújtani. A
biztosíték mértékének számítása során a 2020. július 19-től tett bejelentéseket kell figyelembe venni.
Figyelem (!)
2021.01.01-től változhat az EKAER számra köteles adózók, és bejelentendő adatok
köre, figyelembe véve a kapcsolódó változó törvényi rendelkezéseket (a mozgatott termékek Kereskedelmi Vámtarifa szerinti besorolási rendje lesz az irányadó a jármű össztömege helyett).
3. Változik a kisadózó vállalkozások tételes adója
Figyelem (!) 2021.01.01-től:
- 40 százalékos adót állapít meg, vall be és fizet a megrendelő (a kifizető) a tárgyhót
követő hó 12. napjáig, ha ugyanazon KATA-s vállalkozónak hárommillió forintnál nagyobb összegű bevételt juttat egy évben, az adókötelezettség a hárommillió forintot meg haladó összegű bevétel részre vonatkozik. A 3 millió forintba nem számít be az az öszszeg, amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagy költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállal kozásnak.
- 40 százalékos adót állapít meg, vall be és fizet a tárgyhót követő hó 12. napjáig a kifizető akkor is, ha kapcsolt KATA-s vállalkozásnak juttat bevételt (összeghatártól függetlenül, nem csak a 3 millió feletti részre). A kisadózó vállalkozás bevallásban, vagy
nyilatkozatban adatot szolgáltat ebben az esetben a kifizető nevéről és címéről, a naptári
évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről.
- Az előző két bekezdés szerinti kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a kisadózó vállalkozást a 40 százalékos mértékű adó alapjaként figyelembe vett öszszegről.
- Ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után az an-

nak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet.
Tehát ebben az esetben fizetési kötelezettség a KATA-s adóalanyt terheli és nincs öszszeghatár (nem csak a 3 millió feletti részre).
- Ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől
összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel után a kisadózó vállalkozás 40 százalékos mértékű adót fizet.
- Ha a kisadózó vállalkozás a külföldi kifizetőtől kapott bevétel (előző két pont) után
adót köteles fizetni, akkor az adóévet követő év február 25-ig az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített, papíralapon vagy elektronikus úton benyújtott nyomtatványon
havonkénti és kifizetőnkénti bontásban bevallást tesz az adóévben az adó alapjába tartozó bevételről, a bevételt juttató személy nevéről és címéről. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni.
- A magánszemély csak egy vállalkozási formában lehet kisadózó. Ha már jelenleg
több kisadózói jogviszonya van a magánszemélynek, és a többes jogviszonyt
2020.12.31-ig nem szűnteti meg, akkor a NAV hivatalból, határozat megküldése mellett,
az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többit megszűnteti. Az adóhivatal a bejelentéskor vizsgálni is fogja, hogy a nyilvántartásában szerepel-e már kisadózóként a vállalkozó, és ha igen, az új bejelentést visszautasítja.
Figyelem (!) 2020.07.15-től:
- A kisadózó egyéni vállalkozónak be kell jelentenie a tárgyhónapot követő hónap 12.
napjáig az adóhatóságnak, ha a szünetelés ideje alatt a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.
4. Pénztárgépet, fizetéseket érintő változások
Figyelem (!) 2021.01.01-től:
Ahol online pénztárgép működik, kötelezettek rá, ott 2021-től az elektronikus fizetést is biztosítani szükséges. A kötelezettségnek nemcsak POS terminállal, hanem
az azonnali utalás biztosításával is eleget lehet majd tenni.
5. Megszűnik a reklámhordozók után fizetendő építményadó.
Figyelem (!) - a változás 2020.07.15-től hatályos.
Kérjük, hogy amennyiben a fent írtakkal kapcsolatban kérdése merül fel, úgy keresse a cégfelelős kollégáinkat bizalommal.
Kiváló tisztelettel:
A Bergmann Iroda munkatársai
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