
 

 

2021. évi évközi adó-, járulék és egyéb változások, 2022. év 
eleji adó-, járulék és egyéb változások 
 
Személyi jövedelemadó 
 

Adó feletti rendelkezés magánszemély halála esetén. 
 
Az Szja törvény mellékleteinek változása, különösen:  
 »alapítványi juttatások adómentessége,  
 »meghatározott munkavállalók részére adható munkavállalást ösztönző támogatás,  
 »álláskereső részére mobilitási támogatás,  
 »háztartási méretű kiserőművekhez kapcsolódó adómentesség,  
 »kifizető által biztosított kerékpár magáncélú használata. Példa. 
 
Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének kiegészítése, adóelőleg 
nyilatkozata. 
 
Átalányadózó egyéni vállalkozót érintő módosítások. Példa. 
 
25 év alatti fiatalok kedvezménye. Példa. 
 
Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem. Példa. 
 
Összevont adóalap és adóelőleg alap változása. Példa. 
 
Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és a kapcsolódó Szja rendelkezés. 
 
 

Társasági adó 
 

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, különösen:  
 »adóalanyiság,  
 »fogalom,  
 »adókötelezettsége,  
 »adóalap csökkentő tétel, 
 »társasági adó alól mentes adóalap rész, 
 »vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás. Példa. 
 
Felsőoktatási támogatási megállapodás, különösen:  
 »fogalom változás,  
 »adóalap kedvezmény. 
 
Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetével kapcsolatos rendelkezés. 
 
Csoportos társasági adóalanyisághoz kapcsolódó változás:  
 »csoportos adóalanyiság köréből kizárt vállalkozás (nonprofit gt., szociális   
 szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet, iskolaszövetkezet) 
 »kkv. hitelkamat adókedvezményhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség  
  teljesítése. 
 
Fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó változás. 



 

 

 
Társasági adó 3. számú melléklet B) részének változása. 
 
 

Kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó 
 
Kisadózó ellátás alapjának változása. 
 
KIVA mértékének változása. 
 
 

Általános forgalmi adó 
 
Szakképzési törvény módosítását követő időszakra a szakmai vizsga, képesítő vizsga 
adómentességét biztosító rendelkezés. 
 
Külföldi utas Áfa visszatérítési szabályok módosítása. 
 
Különös adó-visszatérítés módosítása. 
 
Viszonossági alapon történő Áfa visszatérítés az Egyesült Királyságban letelepedett 
adóalanyok részére. 
 
6/A., 6/B., 6/C. melléklet hatályon kívül helyezéséhez kapcsolódó rendelkezések. 
 
 

Helyi adók 
 

Helyi iparűzési adó mértéke, adóelőleg. 
 
 

Illeték 
 

Közérdekű vagyonkezelő alapítványra vonatkozó rendelkezések, különösen: 
 »személyes illetékmentesség, 
 »fogalom. 
 
Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentessége. 
 
Családi otthonteremtési támogatás vagyonátruházási illetékmentességéhez kapcsolódó 
változás. 
 
Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzéséhez 
kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási illeték szabályok változása. 
 
Kényszertörlési eljárás felügyeleti illetéke. 
 
 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
 

EKHO mértékének változása. 



 

 

Társadalombiztosítás  
 

Minimálbér változása. Példa. 
 
Kisgyermekkel otthon lévő szülőre vonatkozó rendelkezés. 
 
Átalányadózó egyéni vállalkozóval kapcsolatos változások. 
 
 

Szociális hozzájárulási adó 
 

Kisgyermekkel otthon lévő szülőre vonatkozó rendelkezés. 
 
Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés eseteinek bővülése, különösen 
 »tanuló gyakorlati képzése tanulószerződés keretében, 
 »nyugdíjas kereső tevékenysége szociális hozzájárulási adó alóli mentesülése, 
 álláskeresési támogatás. 
 
Mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó pontosítások. 
 
Minimálbér fogalmának pontosítása. 
 
Szociális hozzájárulási adó mértékének módosítása. 
 
Szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye. 
 
 


