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Milliókat nyerhetnek a kisvállalkozások a szerdán nyíló pá-
lyázaton 
vg.hu 

Érdemes sietni, hiszen a benyújtási határidő akár 24 óra után lejárhat. Technológia-
váltásra, infrastruktúrára, ingatlanvásárlásra is lehet pénzt nyerni. 

Mintegy 100 milliárd forint értékben lehet mától pályázni a Technológiaváltó támoga-
tási programra, melynek keretében olyan mikro-, kis és középvállalkozások jelent-
kezhetnek a támogatásokra, melyek legalább 3 főt foglalkoztatnak – jelentette be 
György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében induló pá-
lyázatok beadásával érdemes sietni, hiszen mint az az Innovációs és Technológiai 
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Minisztérium (ITM) közleményéből kiderül, akár huszonnégy órát követően lezárulhat 
a pályázatok benyújtásának ideje. Erre akkor kerülhet sor, amennyiben az igényelt 
támogatások összege eléri vagy meghaladja az adott benyújtási szakaszban rendel-
kezésre álló keret 130 százalékát. 

Az ITM közleményéből kiderül, hogy a 2021-27-es uniós fejlesztési ciklus keretében 
érkező forrásokat a magyar kormány előfinanszírozza, mivel a cél az, hogy ezek mi-
nél előbb megérkezzenek a magyar vállalkozásokhoz. A pályázati pénzeket a nyer-
tes cégek technológiafejlesztésre – beleértve az infokommunikációs technológia fej-
lesztését és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét –, valamint az infrastrukturá-
lis és ingatlan beruházásokra, tanácsadási és képzési szolgáltatások igénybevételé-
re, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására költ-
hetik. 

A pályázat keretében a vállalkozások 10 és 200 millió forint közötti támogatást igé-
nyelhetnek fejlesztéseik megvalósításához, amely formája feltételesen vissza nem 
térítendő. A támogatás intenzitása maximum 70 százalék, azaz minden 100 forint 
értékű beruházásból maximum 70 forintot vállal át az állam. 

A pályázaton a legalább három főt foglalkoztató, legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel 
rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és 
egyéni cégek indulhatnak, melyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

A kedvezményezettek azok a legalább 3 főt foglalkoztató mikro-, kis-, és középvállal-
kozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel. Olyan, kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek pá-
lyázhatnak, amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

A pályázatok benyújtása két ütemben zajlik. Az első, 80 milliárd forint keretösszegre 
a mai nappal megnyíló benyújtási szakaszban a Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, 
Észak-Alföld és a Dél-Alföld régiókból pályázhatnak a vállalkozások. A fennmaradó 
20 milliárd forintra a második benyújtási szakaszban, 2022. január 27-től a Közép-
Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Pest régiók vállalkozásainak lesz lehetőségük kérel-
met benyújtani. 

További információk és a pályázati felhívás a palyazat.gov.hu oldalon érhető el. 
Emellett az érdeklődők a megújult vállalkozói információs portálon (www.vali.hu) 
személyre szabottan tájékozódhatnak a részletekről. 
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Megújult a NAV ügyintéző oldala 

index.hu 

Elindult a NAV új információs, illetve online ügyintézésre is alkalmas portálja, amely a 
magánszemélyek és a szakmabeliek számára is új megoldásokat kínál – tájékoztatta 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-t. 

A közleményben kiemelték: a portál egyik legkiemelkedőbb újdonsága, hogy a teljes 
tartalomból át lehet navigálni a magánszemélyeknek szóló nézetre, amely leszűkíti 
az információk és nyomtatványok több tízezres állományát a legtöbbeket érintő kör-
re. 

Ha a főoldalról valaki bejelentkezik a myNAV felületre, ott egyéni választás alapján a 
teljes tartalom szűrve jelenik meg, továbbá itt módosítható az e-mail-cím, a felhasz-
nálónév és a jelszó is 

– olvasható a közleményben. Az oldalon a középső sávban találhatók a kiemelt té-
mák gyűjtőrovatai a fotókkal megjelenített csempéken. Ezek az ikonok az adóéven 
belüli aktualitásoknak adnak helyet; most itt olvashatók a személyi jövedelemadóval, 
szja-visszatérítéssel, gépjárműadóval kapcsolatos információk. 

A NAV Online csempe mögött érhetők el az online rendszerek és az online ügyinté-
zésre alkalmas felületek. A főoldalon pedig a hírfolyam hírei, az új nyomtatványok, a 
gyakori kérdések, az álláspályázatok, a NAV-kiadványok, de az üzemanyagárakat, 
az adónaptárt, a jegybanki alapkamatot és a hírlevelet is el lehet itt érni. 

A fejlesztést olyan kutatás előzte meg, amelyből kiderült, mit várnak el egy ilyen por-
táltól a magánszemélyek, a cégek képviselői, illetve a könyvelői és adótanácsadói 
szakemberek – írta közleményében az adóhivatal. 

NAV: az egyszerűsített foglalkoztatás online is bejelenthető 
boon.hu 

Az adóhivatal saját fejlesztésű webes alkalmazásának használatához nincs szükség 
semmilyen külső program telepítésére. 

Új szolgáltatással bővült az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA), mostan-
tól az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO bejelentés) is rögzíthető az oldalon - tájé-
koztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-t. 

Kiemelték: az adóhivatal saját fejlesztésű webes alkalmazásának használatához 
nincs szükség semmilyen külső program telepítésére, egyszerűen, internetes elérés-
sel, akár okoseszközről is elintézhető számos ügy, ha valakinek van ügyfélkapuja. 
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Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló bejelentés - KAÜ-azonosítás után - akár 
közvetlenül a munkakezdés előtt is beadható - jegyezték meg. A küldés előtt a fel-
használó az érvényes bejelentéseket lekérdezheti és az új adatokat visszavonhatja 
és törölheti is - tették hozzá. 

  

A dokumentumok garantáltan hiba nélkül kerülnek a NAV-hoz, ugyanis a hibás ada-
tokat blokkolja a rendszer, a feldolgozhatatlan bejelentés nem küldhető be. Így azt is 
ellenőrzi az ONYA, hogy a foglalkoztatott neve és az adóazonosító jel összetartozik-
e, és erről visszajelez az adózónak. 

A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is elérhető az Általános Nyomtat-
ványkitöltő Alkalmazásban (ÁNYK) a 'T1042E' jelű űrlap, amelyen bejelenthető az 
egyszerűsített foglalkoztatás, azonban az ONYA könnyebb megoldást jelent. 

Az ONYA a hivatal honlapján az "Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás" menüpont-
ból érhető el - tájékoztattak. 

Arra is kitértek a közleményben, hogy a NAV-nál online intézhető ügyek köre folya-
matosan bővül. 

Harmincmilliárdos programot indítanak a falvakban műkö-
dő kisvállalkozásoknak 
vg.hu 

Harmincmilliárd forintos programot indít a kormány a falvakban működő kisvállalko-
zásoknak, jelentette be pénteken Varga Mihály Facebookra feltöltött videójában. 

A pénzügyminiszter elmondta, a kistelepüléseken és a hátrányos helyzetű térségek-
ben működő vállalkozások támogatásáért 30 milliárd forintos kerettel elindul a Ma-
gyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program. 

A pályázaton 2 és 10 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást igényelhet-
nek a tíz fő alatti vállalkozások 

 új eszközök és gépek vásárlására, 

 ingatlan-beruházásra, 

 technológia-fejlesztésre. 

A keretösszegből akár háromezer magyar mikrovállalkozás fejleszthet – mondta 
Varga Mihály pénzügyminiszter. 

 

https://www.facebook.com/VargaMihalyKepviselo/videos/3222974024694453/
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Újabb 5 információs füzetet frissített a NAV 
adozona.hu 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan aktualizálja a honlapján el-
érhető tájékoztató anyagokat. Január 11-ei dátummal megújult tartalommal ke-
rült fel a Cégautóadó és az ahhoz kapcsolódó szja-szabályok, az Önellenőrzés, 
Az egyszerűsített foglalkoztatás, az Szja adóalap-kedvezmények és A regiszt-
rációs adóigazgatási eljárás általános szabályai című információs füzet. 

I. Cégautóadó és az ahhoz kapcsolódó szja-szabályok 2022 

Cégautóadót kell fizetni azok után a személygépkocsik után, amelyek nem magán-
személy tulajdonában állnak, vagy magánszemély tulajdonában állnak, de a sze-
mélygépkocsik után költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el. Ebben az infor-
mációs füzetben a cégautóadóról és az azzal összefüggő egyes 
személyijövedelemadó-szabályokról olvasható bővebb információ. 
 
Tartalom: 
1. Hogyan kell bevallani és megfizetni a cégautóadót? 
2. Milyen járművekre vonatkozhat a cégautóadó? 
3. Ki az adó alanya? 
4. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
5. Adómentesség 
6. Az adó mértéke 
7. A kétszeres adózás kizárása 
 
Az információs füzet innen tölthető le. 
 
II. Önellenőrzés 2022 
 
Tartalom: 
1. Mit jelent az önellenőrzés? 
2. Mikor alkalmazható önellenőrzés? 
3. Hogyan lehet az önellenőrzést benyújtani? 
4. Meddig nyújtható be az önellenőrzés? 
5. Mikor nem alkalmazható az önellenőrzés? 
6. Be kell-e jelenteni az önellenőrzési szándékot? 
7. Mik az önellenőrzés következményei? 
8. Mikor kell önellenőrzési pótlékot fizetni? 
9. Milyen mértékű az önellenőrzési pótlék? 
10. Mikor nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani? 
11. Mit jelent az önellenőrzésre felhívás? 
12. A munkáltatókra/kifizetőkre vonatkozó speciális szabályok, valamint önellenőrzés 

https://www.nav.gov.hu/data/cms589574/31._informacios_fuzet___Cegautoado_es_az_ahhoz_kapcsolodo_szja_szabalyok_20220110.pdf
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elbírálása ellenőrzés nélkül, határozattal 
13. Melyek az önellenőrzés speciális szabályai? 
14. Az önellenőrzésre vonatkozó jogszabályok 
 
Az információs füzet innen tölthető le. 
 
III. Az egyszerűsített foglalkoztatás 2022 
 
Ebben az információs füzetben az egyszerűsített foglalkoztatás – idénymunka, al-
kalmi munka – szabályairól, a jogviszony fajtáiról és sajátosságairól olvashat bőveb-
ben. 
 
Tartalom: 
1. Az egyszerűsített foglalkoztatás fajtái 
1.1. Az alkalmi munkavállalók létszáma 
1.2. Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony 
1.3. Mikor nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony? 
1.4. Egyéb korlátozás 
2. Harmadik országbeli állampolgár egyszerűsített foglalkoztatása 
3. Az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő közteher 
3.1. Mikor nem kell közterhet fizetni? 
4. Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése 
4.1. A bejelentés adatai 
4.2. A bejelentés módja 
4.3. A bejelentés további szabályai 
5. Az egyszerűsített foglalkoztatás bevallása 
6. Az egyszerűsített foglalkoztatás munkáltatói igazolása 
7. Az egyszerűsített foglalkoztatás további szabályai 
7.1. A munkavállaló ellátási jogosultsága 
7.2. A munkáltató költségelszámolására vonatkozó korlátok 
 
Az információs füzet innen tölthető le. 
 
IV. Szja adóalap-kedvezmények 2022 
 
A magánszemélyek összevont adóalapja többféle kedvezménnyel csökkenthető. 
Ilyen a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a 25 év alatti fiatalok 
kedvezménye, a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi 
kedvezmény. Ebben az információs füzetben a NAV szakemberei összefoglalták, 
hogy kinek járnak az egyes kedvezmények, és hogyan vehetők azok igénybe. 
 
Tartalom: 
1. Az adóalap-kedvezmények érvényesítésének sorrendje 

https://www.nav.gov.hu/data/cms589804/23_Onellen_rzes_20220111.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms589120/46_Az_egyszer_sitett_foglalkoztatas_20220105.pdf
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2. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 
2.1. Jogosultak köre 
2.2. Jogosultság időtartama 
2.3. A kedvezmény alapja 
3. 25 év alatti fiatalok kedvezménye 
4. Személyi kedvezmény 
5. Első házasok kedvezménye 
6. Családi kedvezmény 
6.1. Jogosult 
6.2. Kedvezményezett eltartott és eltartott 
6.3. Jogosultsági hónap 
6.4. Igénybe vehető családi kedvezmény 
6.5. Felváltva gondozott gyermek 
7. Családi járulékkedvezmény 
8. A családi kedvezmény igénybevétele 
8.1. Közös érvényesítés 
8.2. Megosztás 
9. Az adóelőleg meghatározása év közben 
10. A kedvezmények érvényesítése és bevallása év végén 
11. A külföldi magánszemélyek jogosultsága a családi kedvezményre 
12. A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyeket 
megillető családi kedvezmény 
 
Az információs füzet innen tölthető le. 

V. A regisztrációs adóigazgatási eljárás általános szabályai 2022 

Tartalom:1. Mikor kell regisztrációs adót fizetni? 
2. Kinek kell regisztrációs adót fizetnie? 
3. Hogyan kell kezdeményezni a regisztrációs adó megállapítását? 
4. Hogyan lehet benyújtani az adatlapot? 
5. A forgalomba helyezés esetei 
6. A bérbeadás szabályai 
7. Mennyi a fizetendő adó? 
8. Mikor nem kell regisztrációs adót fizetni? 
9. Mikor lehet a regisztrációs adót visszaigényelni? 
10. A forgalomba helyezés további szabályai 
11. Külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművek belföldi üzemeltetésé-
vel kapcsolatos szabályok 
12. További információ, segítség 
 
Az információs füzet innen tölthető le. 
 
Az aktualizált információs füzeteket ITT éri el. 

https://www.nav.gov.hu/data/cms589803/73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20220110.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms589850/67_A_regisztracios_adoigazgatasi_eljaras_altalanos_szabalyai_20220111.pdf
https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2022

