A 2022. január 1-jétől hatályos változások az szja-ban, a szocho-ban, a
járulékszabályozásban, a KIVA-ban, a KATA-ban, a TAO-ban, az ÁFAban, a helyi adóban és az évközben megjelenő extraprofitadók és az új kata
adó és az új cégautóadó szabályok (360 perc)
1. Az adózás rendjének 2022. január 1-jétől hatályos változásai (25 perc)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A jegybanki alapkamat változásának hatása az adójogi szankciókra.
A kerekítési szabályok pontosítása.
Az adószám törlése.
Fizetési halasztás, részletfizetés.
Az adóköteles tevékenység szünetelésének következménye.
Tényleges tulajdonosi nyilvántartás.
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése.
Adatszolgáltatás tevékenység szüneteléséről.
Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény adatszolgáltatása.
A bűnügyi nyilvántartási számla.
A kétszeres elvonás tilalma.
A havi adó- és járulékbevallás adattartalmának változása.
Adatszolgáltatás családi pótlékról, házasságról, élettársi kapcsolatról, várandósságról.
Adatszolgáltatási kötelezettség megszüntetése.
Egyéb évközi változások

2. A társasági adóról és az osztalékadó 2022. január 1-jétől hatályos változásai (30 perc)
-

Az új minimálbér hatása a foglalkoztatási kedvezményekre.
Az adóalanyok körének változása.
A hibrid szervezetek társasági adóalanyiságának pontosítása.
A csoportos társasági adóalanyok körének szűkítése.
Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek módosítása.
A kettős adózást elkerülő szabályok módosítása.
Adófizetés alóli mentesülés.
Felsőoktatás támogatása.
Egyéb szerveztek támogatásának szabályai.
A KKV fejlesztési kedvezmény.
Egyéb évközi változások

3. A kisvállalati adó 2022. január 1-jétől hatályos változásai gyakorlati példákkal (5 perc)
− A kisvállalati adó mértékének módosítása.
− A személyi jellegű kifizetések adóalapjának alakulása a minimálbér függvényében.
4. A kisadózó vállalkozások tételes adója alóli kiesés és az új kata adó (2022. évi XIII.tv.)
gyakorlati példákkal (30 perc)
− A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló jogszabályi helyek hatályon kívül
helyezése.
− a régi kata alanyiság megszűnés
− az új kata törvény, az átalányadó, a jövedelemadózás, a társasági és a kisvállalati adó
hatálya alá történő áttérés szabályai
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

az áttérési kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményei
Az új kaata-alanyiság választásának feltételei
Az új kata alanyok 40% különadó nélküli bevételi korlátja
Kiesés az új kata törvény hatálya alól
áttérés az átalányadóra (adótervezés)
áttérés a jövedelemadózás alá (adótervezés)
áttérés a társasági adó és a kisvállalati adó hatálya alá (adótervezés)
a kisadózó vállalkozók ellátási alapjának változása
A kisadózó vállalkozó által szerezhető szolgálai idő a minimálbér és az ellátási alap
függvényében (gyakorlati példa).

5. A személyi jövedelemadó 2022. január 1-jétől hatályos változásai gyakorlati példákkal
(90 perc)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Az új minimálbér/garantált bérminimum.
2022. január 1-jétől alkalmazandó közfoglalkoztatási bérek.
Az új minimálbér és a személyi jövedelemadó kapcsolata.
A távmunka költségtérítési szabályai.
Adóalap-számítás változása (gyakorlati példa).
Az adóelőleg-nyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok pontosítása.
Az összevonásra kerülő jövedelmekkel szemben elszámolható kedvezmények
kötelező igénybevételi sorrendjének módosítása.
Négy vagy többgyermekes anyák kedvezményének pontosítása.
A 25 év alatti fiatalok adómentessége (gyakorlati példák)
Új adómentes juttatások.
A SZÉP-kártya juttatás adózási szabályainak módosítása.
Az egyes meghatározott juttatás megjelenése a SZÉP-kártya juttatás rekreációs
keretösszegének átlépése következtében. (gyakorlati példák)
Az arányosítási szabályok a munkaviszony év közbeni keletkezése és megszűnése
esetén (példákon keresztül).
Az átalányadózás szabályainak az egyéni vállalkozók és az őstermelők esetében.
A kettős átalányadózás szabályrendszere (gyakorlatai példák).
A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem adóztatásának
újraszabályozása a személyi jövedelemadóban (gyakorlati példák)
Egyéb évközi változások

6. A szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás 2022. január 1-jétől hatályos
változásai gyakorlati példákkal (30 perc)
−
−
−
−
−

A szakképzési hozzájárulás megszüntetése.
A szocho mértékének változása
A szocho és a szakképzési hozzájárulás összeolvadása
A szakképzési hozzájárulás kedvezményeinek átültetése a Szocho törvénybe.
A minimálbér és a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség kapcsolata
(gyakorlati példák).
− A minimálbér és a szocho minimum a munkaviszonyban lévőknél (gyakorlati példák).
− A főfoglalkozású vállalkozók szocho fizetési kötelezettsége a minimálbér
függvényében.
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− Szociális hozzájárulási adó szabályainak változása az átalányadózó őstermelőknél és
egyéni vállalkozóknál (gyakorlati példák).
− A szociális hozzájárulási adó alapjának korlátozása az osztalék típusú jövedelmeknél.
− A szocho kedvezmények pontosítása.
− A reprezentáció és az üzleti ajándék adóztatása.
− Egyéb évközi változások
7. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló törvény változásai (30 perc)
−
−
−
−
−

A családi járulékkedvezmény szabályainak változása.
A biztosítottság megjelenése.
A minimum járulékalapok változása a minimálbér függvényében (gyakorlati példa).
A biztosított egyéni vállalkozó járulékfizetésének évközi módosítása.
Az átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési szabályainak változásai (gyakorlati
példák).
− A családi járulékkedvezmény szabályainak módosítása (gyakorlati példa).
− Az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének emelése.
− Táppénzkorlát változása.
8. A rehabilitációs hozzájárulás 2022. január 1-jétől hatályos változásai gyakorlati
példákkal (10 perc)
− A rehabilitációs hozzájárulás összegének meghatározása.
− Egyéb évközi változások
9. Az egyszerűsített foglalkoztatás és az egyszerűsített közteherviselés szabályainak 2022.
január 1-jétől hatályos változásai gyakorlati példákkal (20 perc)
−
−
−
−
−
−
−

Az Ekho mértékének változása.
Az ekho és a minimálbér.
A díjazásra vonatkozó szabályok az egyszerűsített foglalkoztatásban.
Az egyszerűsített foglalkoztatás lehetősége és az Szja tv. kapcsolata.
Az egyszerűsített foglalkoztatás lehetősége és a Tao. tv. kapcsolata.
Az egyszerűsített foglalkoztatás lehetősége és a Katv. kapcsolata.
Egyéb évközi változások

10. Az általános forgalmi adó 2022. január 1-jétől hatályos változásai (25 perc)
−
−
−
−
−
−

Áfabevallás-tervezet (eÁfa) halasztása.
A pénzforgalmi szolgáltatók adatközlési kötelezettsége.
A közösségi beszerzés, adómentes termékimport (gyakorlati példák).
Adómentes termékértékesítés (gyakorlati példák).
Különös adóvisszatérítés szabályainak pontosítása.
A fordított áfa szabályrendszerének pontosítása.

11. A helyi adók és a gépjárműadó 2022. január 1-jétől hatályos változásai (25 perc)
− Helyi adókönnyítésekkel összefüggő rendelkezések.
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−
−
−
−
−

Adóemelési tilalom meghosszabbítása.
Adóterhelési korlátozás.
A KKV-k által tehető nyilatkozatok és az iparűzési adóelőleg.
A gépjárműadó megfizetésének határnapjai.
Egyéb évközi változások.

12. A cégautóadó évközi változása (10 perc)
 az adó alanya
 az adó mértéke
13. Az extraprofitadók (30 perc)








A pénzügyi intézményeket sújtó különadó
A tranzakciós illeték változásai
Pénzügyi tranzakciós illeték
A biztosítási pótadó
A kiskereskedelmi adó növelése és a kiskereskedelmi pótadó
A telekommunikációs szolgáltatók adója
Egyéb évközi változások
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