2020 évi adóváltozások
Kedves Ügyfelek!
A 2020-as év újabb feladatokat ró mind az ügyfelekre, mind a könyvelőre.
A változások, új előírások, szabályok mind az áfás, mind a nem áfás ügyfeleket érinti. Az előttünk álló
év változásait próbálom „konyhanyelven” mindenki számára érthetően megfogalmazni. Ezért kérem
olvassák végig.
Kérem, hogy akinek valami nem világos vagy bizonytalan, az keressen fel és személyesen is
átbeszéljük, természetesen előre egyeztetett időpontban.
A nehézség , hogy lesz ami már 2020. január 1-jén életbe lépő változás és lesz ami csak 2020. július
1-től illetve 2021. január 1-jétől lép életbe.
Járulékváltozások:
Jelen pillanatban még nem ismert a 2020. évi minimálbér, azonban ahogy megszoktuk emelés
biztosan várható.
Egészségügyi szolgáltatási járulék:
2020.01.01-től havi 7.710 forintra emelkedik. Ez a járulék azokat érinti, akik az egyéni vállalkozásukat
szüneteltetik. A szüneteltetés alatt erre a járulékra a NAV-nál be kell jelentkezni és egyénileg fizetni.
Szigorítás lesz 2020.01.01-től akinek 3 havi tartozása felhalmozódik, annak a TAJ számát
érvénytelenítik, ezért sem az orvosnál, sem a gyógyszertárakban nem tudnak térítésmentesen
szolgáltatást igénybe venni- az ellátásért fizetni kell.
2020.07.01-től új TB törvény lép életbe. Várhatóan összevont társadalombiztosítási járulék lép
életbe. (megszűnik a 10%-os nyugdíjjárulék, a 8,5% egészségbiztosítási járulék, és a 1,5%
munkaerőpiaci járulék.) Ehelyett 18,5% TB járulék lesz. Mindent erre az egy számlára kell utalni.
Változik az egyéni vállalkozók és társas vállalkozók járulékalapja. Jelenleg a minimálbér 100% után
fizetik a nyugdíjjárulékot, a minimálbér 150% után az egészségbiztosítási járulékot és 112,5% után a
szociális hozzájárulási adót. 2020.07.01-től kedvezőbb lesz, a minimálbér 100% után kell fizetni a
nyugdíj és egészségbiztosítási járulékot, új nevén a T. A szociális hozzájárulási adó megmarad a
minimálbér 112,5%-a után.
KIVA:
2020.07.01-től a KIVA mértéke 13%-ról 12%-ra csökken
KATA:
Egyenlőre a rémhíreknek nincs alapja, nem lesz KATA emelés. A munkaviszonytól való elhatárolásban
minden változatlan. Azonban nem lehetünk nyugodtan, mert a levegőben van a változás, ami idő
kérdése. Az ellátási alap 50.000 forint KATA után 98.100 forint, 75.000 forint után 164.000 forint.
Áfa változások:
Fordított adózás: 2022.06.30-ig hosszabbítást kaptunk az EU-tól a mezőgazdasági termékek és az
acélipai termékek vonatkozásában.
Közösségi értékesítések, termékbeszerzések:
2020.01.01-től változnak a mentességek feltételei: 3 feltétel van:

1. Eddig is ellenőrizni kellett, hogy a partnernak érvényes- e a közösségi adószáma. Ezt a NAV
honlapján mind a vevő, mind a szállító partner esetében megtettük.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Azonban 2020.01.01-től hitelt érdemlően kell bizonyítani, hogy amikor a számlát kiállítottuk vagy
befogadtuk, a közösségi adószám érvényes volt. Ezt csak úgy tudjuk bizonyítani, ha a lekérdezett
érvényes adószámról ki is nyomtatjuk az igazolást és a számlához tűzzük. Amikor a könyvelőhöz kerül
a számla, az már késő, sokszor előfordul, hogy a könyvelés szól az ügyfélnek, hogy nem jó a közösségi
adószám. Ebben az esetben a számlát nem szabad áfa mentesen kiállítani, illetve befogadni.
2. Közösségi termékértékesítés esetén ,- hogy az áru elhagyta Magyarország területét – igazolni kell.
Külső fuvaroztatás esetén CMR megléte, pecsét a vevő részéről, hogy az árut átvette. Ha saját
magunk szállítunk árut, akkor szintén nyilatkozat a partnertől, hogy az áru megérkezett és átvette.
Várhatóan ellenőrzések lesznek ezen a területen.
3. Összesítő nyilatkozat helyes kitöltése. Ez a könyvelés feladata, de ha az előző kettő rendben van,
akkor itt már nem lehet hiba.
Online számla:
Utaltam rá az elején nem csak áfás adóalanyokat, hanem szinte mindenkit érint a számlával
kapcsolatos változások. Szerencsére 2020.07.01-től lép életbe, ezért mindenkinek lesz rá ideje
felkészülni.
2020.07.01-től a számla kibocsátás határideje a teljesítéstől számított 8 napra csökken. (Eddig 15
nap bolt).
A számla kötelező adattartalma lesz a adószám feltüntetése. (Ha magánszemély névre állítunk ki
számlát, meg kell győződnünk- rá kell kérdeznünk-, hogy esetleg nem egyéni vállalkozó-e az illető.)
2020.07.01 után minden belföldi adóalanynak kiállított számláról adatot kell szolgáltatni a NAVnak. 500.000 forint alatti áthárított áfa esetén a számla kibocsátását követő 4 napon belül. Ez
vonatkozik azokra is, akik a számlájukban nem tüntetnek fel áfát, alanyi mentes vállalkozásokra,
őstermelőkre egyaránt. Tehát, aki nem alanya az áfának őstermelő, KATÁS egyéni vállalkozó, sima
egyéni vállalkozó, Kft, Bt, azok mind adatszolgáltatásra kötelezettek, ha adóalanynak állítanak ki
számlát.
2021.01.01-től pedig bekerülnek ebbe a körbe a magánszemély részére kiállított számlák, illetve az
EU-s ügyfelek számlái is.
AZ 500.000 forintot meghaladó áthárított áfás számlákat a kibocsátást követő napon be kell küldeni.
A kézi számla nem szűnik meg, azonban érdemes a számlázó programokon elgondolkodni.

