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ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK
2021
Az év hátra lévő részében az alábbi fontos adóváltozásokra hívjuk fel a figyelmet.

Adóváltozások
1. SZÉP-kártya juttatások utáni kedvezményeket meghosszabbították 2021.12.31.-ig, vagyis a
kifizetőnek nem kell szociális hozzájárulást fizetnie. A gazdálkodó szervezetek által nyújtott
juttatás éves kerete 800.000 Ft.
2. A reprezentáció és üzleti ajándék 2021.06.10-től szocho mentes.
3. Szja mentes juttatások köre bővült: lakáscélú támogatás, mobilitási támogatás,
kerékpárjuttatás. A részletekről érdeklődjön személyesen.
4. Munkaerőpiacra lépők szociális hozzájárulási adókedvezménye: 2021.06.10-től az is
kedvezményezettnek minősül, akinek munkakezdés előtti 183 napban legfeljebb 92 nap
munkaviszonya volt (előtte munkába lépés előtti 275 napot néztek).
5. Turizmusfejlesztési hozzájárulást 2021.12.31-ig nem kell bevallani, befizetni.
6. Megszűnik a kedvezményes áfa és idegenforgalmi adó alóli mentesség a vendéglátásban.
Kérjük továbbá, hogy az előzőekben kért Egyszerűsített Foglalkoztatói (EFO) bejelentés határidejét
tartsák be. A munkaidő után érkezett bejelentéseket nem tudjuk kezelni.
Az erről szól tájékoztatót az alábbiakban megismételjük:
Az Aktivátor-3 Kft az ügyféllel kötött Megbízási szerződés keretében általában nem vállalja az
egyszerűsített foglalkoztatott bejelentését, de ettől a két fél eltérően is megállapodhat. Ebben az esetben
kérjük az alábbi szabályok betartását:
1. Minden munkavégzés előtti napon 15.30-ig, pénteken 13.30-ig kérjük e-mailen elküldeni a
bejelentéshez szükséges adatokat
2. Rendszeres bejelentés esetén is kérünk megerősítést minden jogviszony előtt (minimum 5
naponként)
3. A munkavégzés meghiúsulása esetén azonnal kérjük jelezni a változást
4. A munkabér kifizetése a számfejtés után a bérszámfejtő által közölt adatok alapján bankon vagy
pénztáron keresztül (készpénzes kifizetés esetén aláírt bizonylat ellenében)
5. Ismét felhívjuk a figyelmét, hogy 300 ezer Ft-os köztartozás esetén EFO nem alkalmazható. (A
köztartozás naprakész figyelése részünkről nem megoldható, ezért a bejelentésnél ezt a
körülményt a munkáltatónak kell számba vennie.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek be nem tartása esetén nem vállalunk felelősséget esetleges
munkaügyi és adóellenőrzés által feltárt hiányosság miatt.
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Azt kérjük, hogy amennyiben bővebb tájékoztatást kér az adott témában, akkor elérhetőségünk
egyikén keressen bennünket a személyes konzultációért.
Egyébként pedig minden kedves ügyfelünket igyekszünk – ezen túlmenően is – személyre
szabottan tájékoztatni az őt érintő aktualitásokról.
Orosháza, 2021. július 19.
Üdvözlettel:

Fehér Lajosné
jogi szakokleveles közgazdász
bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő,
igazságügyi könyvszakértő, adó-, és járulékszakértő
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