2020. évközi és 2021. január 31-ig elfogadott adó-, járulék
és egyéb változások (e-learning) 378 perc
Összesen: 6 X 63 perces blokkok
SZJA:
Összevont adóalaphoz kapcsolódó 87 %-os jövedelem szabály;
Egészségügyi szolgáltatási járulék más személy általi megfizetése;
Egyéni vállalkozó fejlesztési tartalék képzés;
Egyéni vállalkozó saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogának igazolása;
Járványügyi szűrővizsgálat adómentessége;
Szakképzéssel kapcsolatos költség megtérítésének adómentessége;
Adóelőleg nyilatkozat kiegészítése;
Távmunka költségtérítése;
Béren kívüli juttatás;
SZÉP-kártya egyedi értékhatár 2020-ban, 2021-ben;
Béren kívüli juttatás éves rekreációs keretösszeg;
Béren kívüli juttatás éves rekreációs keret;
Béren kívüli juttatás;
Béren kívüli juttatás, éves rekreációs keret példa;
Béren kívüli juttatás, éves rekreációs keret;
Béren kívüli juttatás egyedi értékhatár, éves rekreációs keret;
Minimálbér 2021.;
Személyi kedvezmény;
Hálapénzre hivatkozás kivezetése;
Egyéni vállalkozó kisvállalkozói adókedvezménye;
Egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése;
Nem minősül kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek a termőföld;
Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás;
Mezőgazdasági őstermelői tevékenység végzése;
Mezőgazdasági őstermelővel kapcsolatos változások;
Mezőgazdasági őstermelő fogalma a Csg-ben;
Földforgalmi tv-ben meghatározott mezőgazdasági őstermelői tevékenységi körök;
Mezőgazdasági őstermelő fogalma az Szja tv szerint;
Mezőgazdasági őstermelői tevékenység körébe tartozik;
Mezőgazdasági őstermelő kiegészítő tevékenységből származó bevétel;
Mezőgazdasági őstermelő éves minimálbér;
Mezőgazdasági őstermelő adózása;
Mezőgazdasági őstermelő mentes jövedelme;
Mezőgazdasági őstermelő átalányadózás értékhatára;
Mezőgazdasági őstermelő adózására vonatkozó bejelentés;
Átalányadózó mezőgazdasági őstermelő jövedelme;
Átalányadózó mezőgazdasági őstermelő adómentes jövedelme;
Mezőgazdasági őstermelő által kapott támogatás;

Mezőgazdasági őstermelői adókedvezmény;
Méhészeti terméket előállító mg-i őstermelő bevételéből adómentes rész;
Átalányadózó méhészeti termékek előállításával foglalkozó őstermelő jövedelmének adózása,
mentessége;
Őstermelők családi gazdasága keretében végzett tevékenységre választott adózási mód;
A családi őstermelői tevékenység jövedelmének felosztása a tagok között;
Családi gazdaságkeretében végzett tevékenységre az átalányadózás;
Családi gazdaság kiegészítő tevékenysége;
Családi mezőgazdasági társaság;
Mezőgazdasági őstermelő értékesítési betétlap.
TAO
Oktatás, képzés költsége;
Energiahatékonysági célú beruházás adókedvezmény érvényesítése;
Elengedett osztalék kezelése;
Fejlesztési tartalék képzés, példa;
Fejlesztési adókedvezmény beruházási értékhatár;
Kapcsolt vállalkozással szembeni behajthatatlan követelés nyilvántartása;
Nem együttműködő állambeli ellenőrzött külföldi társaság;
Telephely fogalom változás, példa.
KATA, KIVA
Kisadózók ellátása számításának alapja;
Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetés bejelentése;
Ügyvédi iroda jogutód nélküli megszűnés, ügyvédi tevékenység szüneteltetése;
Kisadózó egyéni vállalkozó egyszemélyes kft. alapítása;
Kisadózó jogviszonya;
Kapcsolt vállalkozásnak minősülő Art. szerinti kifizetőtől származó bevétel 40 %-os adóterhe,
példa;
Külföldi kapcsolt vállalkozástól származó bevétel 40 %-os adóterhe, példa;
Art. szerinti kifizetőtől származó 3 millió Ft-ot meghaladó bevétel 40 %-os adóterhe;
Az Art szerinti kifizetőtől származó 3 millió Ft-ot meghaladó bevétel adó alapjának
meghatározása során nem kell figyelembe venni;
Art. szerinti kifizetőtől származó 3 millió Ft-ot meghaladó bevétel 40 %-os adóterhére példa;
Külföldi személytől származó 3 millió Ft-ot meghaladó bevétel 40 %-os adóterhe, példa;
Nem mentesít a tételes adó megfizetése alól a %-os adó megfizetése;
Kata 40 %-os mértékű adóra példa;
Kisadózók tájékoztatási kötelezettsége;
Kisadózók bevallási kötelezettsége bővülése;
Kisadózó vállalkozás adatszolgáltatása;
Kifizető adatszolgáltatása;
Kifizető tájékoztatási kötelezettsége;
Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás;
Kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök és nem anyagi javak fogalmának változása.
KIVA választás belépési értékhatára és mérlegfőösszege;

KIVA megszűnés értékhatára;
KIVA mérték változása;
KIVA előleg mérték változása;
Áttérési különbözet számítása.
ÁFA
Adószám ismételt megállapításához adólevonási jog;
Jogutódlással megszűnés;
Csoportos adóalany által meghatározott időpont;
Közösségen belüli ügyletek bejelentési szabályainak pontosítása;
Munkaerő kölcsönzés bővített tartalommal;
Utazásszervezési szolgáltatás utas fogalom;
Adómérték módosítás;
Használt személygépkocsi értékesítése;
Belföldön nem letelepedett adóalany adóvisszatérítése;
Különös adóvisszatérítés;
Behajthatatlan követelés miatti utólagos adóalap csökkentés nem adóalany vevő;
Elektronikus kereskedelem;
Online számlaadat-szolgáltatás kiterjesztése;
Nyugta kibocsátás alóli mentesülés automata berendezés esetén;
ÁFA bevallási tervezet.
Helyi adók
Különleges gazdasági övezet;
Iparűzési adó mértéke;
Idegenforgalmi adó felfüggesztés;
Bevallás benyújtása;
Iparűzési adókötelezettség;
Telephely fogalmának bővülése;
Számviteli hiba az iparűzési adó alapjában;
Szokásos piaci ár miatti kiigazítás;
Őstermelőkre vonatkozó változások;
IPA alap megosztásnál a tartós bérletbe, lízingbe adott gépjárművek eszközértékének
figyelembe vétele.
Tbj
Társadalombiztosítási járulék;
10 %-os nyugdíjjárulék;
Saját jogú nyugdíjas;
Kiegészítő tevékenységet folytató személy;
Saját jogú nyugdíjas;
Díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony;
Járulékfizetési alsó határ;
Járulékalap Szja előleg hiányában;
Felszolgálási díj, borravaló;

Családi járulékkedvezmény;
Társas vállalkozók járulékalapja;
Egyéni vállalkozók járulékalapja;
Egészségügyi szolgáltatási járulék;
Megállapodás ellátásra;
Elévülési idő meghosszabbodása;
Minimálbér;
Őstermelő járulék változásai.
Art.
Adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartása;
Adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők továbbképzési kötelezettség
teljesítéséről adatszolgáltatás;
Kezdő vállalkozások támogatása;
Csoportos adóalanyokhoz kapcsolódó változás;
Hatósági bizonyítvány módosításáról értesítés;
Ugyanazon nyilvántartás vezetésének ismételt elmulasztása;
Automatikus részletfizetés;
Adóbírság;
EKAER módosulás;
Mulasztási bírság EKAER;
ÁFA bevallási tervezet;
Elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó módosítás.

