Adózással kapcsolatos kormányzati hírek
Elfogadta Magyarország 2021-es központi költségvetését az Országgyűlés
Varga Mihály pénzügyminiszter a javaslat általános vitájában a jövő évi büdzsét a gazdaságvédelem
költségvetésének nevezte, amely a járványügyi készültség fenntartása mellett is tartalmazza a szükséges
forrásokat a gyermeket nevelő családok támogatásához, a nyugdíjasok megbecsüléséhez, a
munkahelyek megtartásához és új munkahelyek létrehozásához.
A képviselők 133 igen és 61 nem szavazattal hagyták jóvá a törvényjavaslatot, amelyben a kormány 4,8
százalékos GDP-bővüléssel, mérsékelt, 3 százalékos inflációval és a maastrichti referenciaérték alatti,
2,9 százalékos GDP-arányos hiánycéllal, valamint a nemzeti jövedelem fél százalékát meghaladó
biztonsági tartalékkal számol, az államadósság csökkenése mellett.
A törvény szerint 2021-ben az államháztartás központi alrendszerének kiadási főösszege 23 465 402,0
millió forint, bevételi főösszege 21 974 178,3 millió forint, hiánya pedig 1 491 223,7 millió forint.
Hasonlóan az előző évekhez az állam működése 2021-ben is nullszaldós, tehát a közszolgáltatások –
többek között az egészségügy, az oktatás és a honvédelem – költségét az állam továbbra is a működési
bevételeiből finanszírozza.
Az államadósság-mutató 2021-ben várhatóan 69,3 százalékra csökken a 2020 végére várható 72,6
százalékról.
A büdzsé egyik pillére az egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap, amely tartalmazza az
emberek védelméhez, a járvány elleni védekezéshez, illetve az egészségügyi ellátórendszer
működtetéséhez szükséges forrásokat, 2944 milliárd forint összegben. Az alap bevételét képezi a
kiskereskedelmi adó (54 milliárd forint) és a gépjárműadó teljes bevétele (87 milliárd forint) is.
Ebben az alapban vannak társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások is, például a táppénz vagy a
csecsemőgondozási díj. Utóbbi jövő év közepétől a korábbi 70 százalékról a bruttó fizetés 100
százalékára emelkedik, így az idei 72 milliárd forintról jövőre már 93 milliárd forint szerepel ezen a
soron.
A költségvetés másik kiemelt pillére a gazdaságvédelmi alap, amely a gazdaság védelmével és az
újraindításával kapcsolatos programok folytatására, kiemelt fejlesztésekre, beruházásokra, továbbá a
foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos intézkedésekre teremti meg a szükséges fedezetet, 2600
milliárd forintot meghaladó összegben.
Álláskeresési ellátásokra az idei 83 milliárd forint helyett 108 milliárd forint lesz jövőre, a
közfoglalkoztatásra, vagyis a Start-munkaprogramra a 2020-as mintegy 140 milliárd forint után 2021ben 165 milliárd forintot szánnak.
Nullás összeggel szerepel a törvényben az Európai Unióból érkező járvány elleni támogatások alapja,
amely az unióból esetlegesen érkező támogatások fogadását hivatott biztosítani.
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A pénzügyminiszter korábban azt mondta, 2021-ben minden kiemelt terület több forrással gazdálkodhat,
így jövőre közel 2295 milliárd forint áll rendelkezésre a családok támogatására, ami 67 milliárddal
magasabb mint idén. Fenntartják a családi adórendszert, emelik az ápolási díjat, növelik az óvodai és
bölcsődei férőhelyeket.
Varga Mihály közölte azt is, oktatásra 2021-ben mintegy 2230 milliárd forintot fordítanak, ami 78
milliárddal több, mint idén. Jövőre 4477 milliárd forintot biztosítanak a közszférában dolgozók bérére,
ami 387 milliárddal magasabb az ideinél.
2021-ben 3915 milliárd forintban határozták meg a nyugdíjbiztosítási alap kiadásait, amely közel 330
milliárddal magasabb, mint idén. Visszaépül a 13. havi nyugdíj: az idősek 2021-ben a januári nyugdíjon
felül egy heti nyugdíjat kapnak, erre 77 milliárd forint szerepel a költségvetésben.
2021. január elsejétől 11 százalékra mérséklődik a kisvállalati adó (kiva) kulcsa. A kisadózók tételes
adója (kata) szabályainak szigorítása miatt pedig az eredetileg tervezett 197 milliárd forint helyett 237
milliárd forint bevételre számítanak.
Mintegy 860 milliárd forintos forrás jut az önkormányzatoknak 2021-ben, ami közel 120 milliárddal
több, mint idén. Ugyanakkor az alacsonyabb adóerejű önkormányzatokra is kiterjesztik a
szolidaritási hozzájárulás fizetését, ezért az idénre tervezett 43 milliárd forint helyett jövőre 165
milliárd forint folyhat be ezen a címen.
Az idei 75 milliárd forintról jövőre 97 milliárd forintra emelkedik a közszolgálati médiaszolgáltatás
támogatása.
(MTI)

A válság ellenére sem nőnek a lakossági adóterhek
A válság ellenére sem nőnek a lakosság és a kisvállalkozók adóterhei, a többletterheket elsősorban
a tőkeerős csoportoknak kell vállalniuk - mondta hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten a
Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.
Izer Norbert hangsúlyozta, hogy Európában másutt általános adóemeléseket fontolgatnak a
döntéshozók, a magyar kormány viszont azt tartaná igazságosnak, ha a pénzintézetek és a jelentős piaci
erőfölénnyel rendelkező kiskereskedelmi üzletláncok fizetnének többet.
A bankok járványügyi különadója, és a kiskereskedelmi különadó a kormány számításai szerint összesen
91 milliárd forinttal járulhat hozzá a válságkezeléshez - közölte az államtitkár, majd megjegyezte, hogy
csaknem ugyanekkora összeg maradt a vállalkozóknál és a vállalatoknál az elmúlt hónapokban
adókedvezményként. Július 2-ig a kiskereskedelmi cégek 11 milliárd forintot, a bankok 18 milliárd
forintot fizettek be. A járvánnyal összefüggő közvetlen támogatások és a védekezési költségek elérték
a 600 milliárd forintot, de a gazdaságvédelem ennél jóval nagyobb teher, összege az
adókedvezményeket, a hitelmoratóriumokat, a hitel- és garanciaelemeket is beleszámolva a GDP 20
százalékára tehető - tette hozzá.
Izer Norbert kifejtette, hogy a Magyarországon működő 35 ezer kiskereskedelmi vállalkozásból 2 ezret
terhel különadó. Ennyien vannak, akiknek az éves árbevétele meghaladja a félmilliárd forintot. A
legmagasabb adósáv a 100 milliárd forint felettiekre, vagyis alig egy tucat társaságra vonatkozik. A
kormány az uniós szabályoknak megfelelően döntött a kiskereskedelmi különadóról, hiszen az
árbevételt terhelő sávos adózás az Európai Bíróság ítélete szerint nem korlátozza a versenyt hangsúlyozta.
A bankok számára a többletteher nem ismeretlen, hiszen tranzakciós illetéket és bankadót is fizetnek, a
hitelmoratóriummal pedig 2 ezer milliárd forintot hagytak a vállalkozásoknál és a háztartásoknál mondta az államtitkár. Véleménye szerint a járványügyi különadó előrehozott adófizetésnek tekinthető,
hiszen 5 év alatt leírható a bankadóból.
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Izer Norbert a gazdasági intézkedések kulcskérdésének nevezte a többletterhek méltányos elosztását. A
kormány ugyanakkor - mint fogalmazott - azt is fontosnak tartja, hogy a válságkezelést széles társadalmi
egyetértés övezze, ezért a különadókról a nemzeti konzultáción keresztül az emberek visszajelzéseit is
várja.
(Pénzügyminisztérium)

Fontos adóügyi könnyítésekről döntött az Országgyűlés a vállalkozások és a
magánszemélyek számára
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Több lényeges adóügyi változtatásról is határozott az Országgyűlés, ezekről Tállai András, a
Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek nyilatkozva úgy fogalmazott: a
vállalkozások és a magánszemélyek meglehetősen nagy csoportját érintik, és egyszerre szolgálják a
versenyképességet, a gazdaság újraindítását és a visszaélések visszaszorítását.
A vállalkozások adminisztrációs terhei például több ponton csökkentek. "Megszabadítottuk a hazai
gazdasági szereplőket az egyik legbonyolultabb feladatuktól, a feltöltési kötelezettségtől. Tavaly már
nem kellett feltölteni a társasági adót, idén pedig - a tegnap elfogadott módosítás nyomán - a helyi
iparűzési adóban is megszűnik a kötelezettség. Így a cégek öt hónappal tovább gazdálkodhatnak
80-85 milliárd forinttal, és decemberben elegendő lesz csupán az ügyfelek kiszolgálására
koncentrálniuk" - fogalmazott az államtitkár.
A lényeges könnyebbségek között említette meg azt is, hogy az egyéni vállalkozók a fejlesztési tartalék
összegét az eddigi ötven százalék helyett a nyereség teljes összegéig leírhatják. Emellett nagyjából 150
ezer vállalkozásnak hoz jelentős adminisztrációs tehercsökkentést, hogy jövőre az elektronikus közúti
áruforgalmat ellenőrző rendszerben, az úgynevezett ekáerben már csak a kockázatos termékek szállítása
esetén kell bejelentést tenni.
Még többeket érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata szabályainak módosítása,
amelynek lényege, hogy extra, negyvenszázalékos adót kell fizetni, ha a katás vállalkozó egy
üzletfelének hárommillió forintnál nagyobb összeget számláz ki egy évben. "A rendelkezések a
munkahelyek megvédését és újabbak létrejöttét is segítik, hiszen jelenleg a tisztességes szereplők nem
képesek felvenni a versenyt azokkal a nagyobb cégekkel, amelyek munkajogviszony helyett katásként
foglalkoztatják dolgozóikat" - mondta Tállai András. Hozzátette, hogy a módosítás nyomán
"negyvenmilliárdos pluszbevétel érkezhet jövőre, a tisztességesen működő vállalkozások ugyanakkor
még többet nyerhetnek".
Bizonyos változtatások a magánszemélyeket is érintik. "Az Európai Unióban a magyar
társadalombiztosítás kéri el az egyik legkisebb összeget azért, hogy az adófizetők hozzáférhessenek az
egészségügyi ellátórendszerhez, de az nem fair, hogy a fizető tagok finanszírozzák a nem fizetők
ellátásait is. Ezért fogadta el tavaly a törvényhozás az új, igazságosabb társadalombiztosítási
szabályokat" - hangoztatta Tállai András, hozzátéve: a parlament most "elvégezte e szabályrendszer
finomhangolását". Ennek nyomán a korábbi három helyett hat hónapjuk lesz a késedelembe esőknek a
hiányzó összegek rendezésére. Másrészt senki nem eshet ki az ellátásra jogosultak köréből csak azért,
mert nincs érvényes belföldi lakcíme. Az állam továbbá adómentességgel támogatja, ha más (például az
előző munkáltató vagy az önkormányzat) megfizeti az érintett helyett az egészségügyi szolgáltatási
járulékot.
Tállai András rámutatott: a szociálisan rászorulóknak a törvény garantálja az ingyenes állami
egészségügyi ellátást, éppen úgy, mint a nyugdíjasoknak, a diákoknak és a kismamáknak.
(MTI)

Mostantól minden vállalkozás számlájára rálát az adóhivatal
Az online számla kiterjesztésével új korszak kezdődik 2020. július 1-jén az adóegyszerűsítésben és a
gazdaságfehérítésben. Az online számlázás nemcsak az áfabevallások jövőbeni adóhivatali
elkészítésének képezheti az alapját, hanem segíthet a feketegazdaság szereplői, az adóelkerülők
elleni további küzdelemben is - tájékoztatta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős
államtitkára az MTI-t.
A szerdán hatályba lépő változás, amely kiterjeszti az Online Számla elnevezésű valós idejű
adatszolgáltatási rendszer kereteit, óriási jelentőségű. Az adóelkerülés lehetősége ezzel a kisebb
üzleteknél is a minimálisra csökkenhet - mondta Izer Norbert.
Szakmai becslések szerint az online számlaadat-szolgáltatás bevezetése egy év alatt 200-250 milliárd
forint pluszbevételt hozott, a rendszer kiterjesztése is több tízmilliárd forinttal növelheti az államkassza
bevételét - fogalmazott az államtitkár.
Eddig havonta átlagosan 2,1 millió számláról érkezett adat az adóhivatalhoz, az így bejövő számlákban
havonta 1200 milliárd forint összegű áfa szerepelt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
kockázatelemzői rendelkezésére álló adatok megsokszorozódnak a július 1-jei kiterjesztéssel, hiszen a
beérkezett számlák száma többszörösére nőhet - közölte Izer Norbert.
Az államtitkár emlékeztetett, hogy a NAV szeptember 30-ig nem bírságolja a mulasztást, ha a július 1jétől újonnan kötelezettek, még mielőtt az első számlájukat ki kellene állítaniuk, regisztrálnak a NAV
Online Számla rendszerében. Most a regisztráció a lényeg - húzta alá az államtitkár.
Hozzátette, hogy a szankciómentesség ellenére az adóhivatali statisztikák rendkívüli és elismerésre
méltó adózói tudatosságról tanúskodnak. Mintegy 30 százalékkal nőtt az Online Számla rendszerben
regisztráltak száma, így június 29-ig már több mint 711 ezren regisztráltak.
Az online számlaadat-szolgáltatás hármas célrendszere nemzetközi szinten is példaértékű. Egyrészt
segít az áfacsalások visszaszorításában, másrészt a vállalkozásokat a digitális megoldások bevezetésére
ösztönzi, harmadrészt pedig miután az adóhivatal gyakorlatilag minden számláról online úton adathoz
jut majd, lehetővé válik, hogy a hatóság áfabevallási tervezetet készíthessen a hazai vállalkozásoknak fejtette ki Izer Norbert.
Az online számlázás rendszerében tegnapig a vállalkozások csak azon számlák adatait küldték el
elektronikus úton az adóhivatalhoz, amelyeket cégek részére állítottak ki, és amelyek áfatartalma elérte
a százezer forintot. Mától az összeghatár megszűnik, így az adóhatóság elvben a vállalkozások egymás
közötti ügyleteiről kiállított minden számla adatát látja - idézte fel az államtitkár.
(MTI)
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