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1. Minden negyedik számla elektronikus – 200 ezer vállalkozás használt 
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3. Szja visszatérítés 2022: legfontosabb tudnivalók 
4. Idén is május 20-ig lehet rendelkezni a szja 1+1 százalékáról  
5. 12 millió forint marad az alanyi adómentesség értékhatára  
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Minden negyedik számla elektronikus – 200 ezer vállalko-
zás használt már ilyet 
piacesprofit.hu 

 

2018 óta eddig egymilliárd online számla érkezett. 

Az online számlarendszer 2018. július 1-jei indulása óta több mint egymilliárd online 
számla érkezett – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert. 

A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára elmondta, hogy tavaly óta 
már minden számlára rálát az adóhivatal. Azóta jelentősen meg is ugrott a beérkező 
számlák száma, 2019-ben átlagosan havonta kétmillió számláról érkezett adat, idén 
ez a szám már 66 millióra emelkedett. 

A kormány 2018. július 1-én debütált gazdaságfehérítő intézkedése amellett, hogy 
segíti a jogkövető vállalkozásokat, több százmilliárd forintnyi pluszbevételt is hoz az 
államkasszának. A bevételi adatok tanúsága szerint az online számlarendszer évek 
óta szolgál a kormány adócsökkentéseinek fedezetéül. 

Míg 2010-ben a feketegazdaság mértéke (az úgynevezett áfarés) 22,3 százalék volt, 
addig 2020-ban az Európai Bizottság becslése szerint ennek nagysága 6,1 százalék-
ra csökkent, amelyben jelentős szerepe volt a kormány online gazdaságfehérítő esz-
közeinek, így többek között a 2014. szeptember 1-től bevezetett online pénztárgép-
nek, a 2015-től alkalmazott elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszernek 
(ekáer), illetve az online számla rendszernek. 

Könnyen át lehet térni az elektronikus számlázásra, amely gyors, egyszerű és még a 
járványhelyzet idején is biztonságos. Ráadásul a papírszámláról áttérők számlánként 
akár hétszáz forintot is spórolhatnak. Az adatok azt mutatják, hogy egyre népszerűbb 
ez a módszer: csaknem minden negyedik számla elektronikus, és több mint 200 ezer 
vállalkozás használt már elektronikus számlát. 

Az ügyviteli folyamatok digitalizálásában is segít az online számlarendszer. 

A vállalkozás lekérdezheti a kimenő és a bejövő számláinak az adatait. A NAV sta-
tisztikája pedig igazolja, hogy egyre többen használják ezt a fajta szolgáltatást, hi-
szen 2022 januárjában több mint 235 ezer vállalkozás kért adatkivonatot erről. 
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VODOVA JÁNOS: A SIKER TITKA AZ, HOGY SZERESSÜK, 
AMIT CSINÁLUNK! 
hir6.hu 

Vodova János, a gyomaendrődi Skylotec Kft. ügyvetője a közelmúltban vette át 
a Vállalkozók Országos Szövetsége által odaítélt Év Vállalkozója díjat. Az elis-
meréssel kapcsolatban lapunknak úgy nyilatkozott: ahhoz, hogy valakiből sike-
res cégvezető legyen, az a legfontosabb, hogy szeresse a munkáját. 

Vodova János Székesfehérváron született, de immár 42 esztendeje Békés megyé-
ben, Gyomaendrődön él. Szakmai pályafutását az egykori Endrődi Cipész Szövetke-
zetnél (ENCI) kezdte, ahol az export-termékek szállításának szervezése volt a fel-
adata. Hét év elteltével váltott: a Körösi Állami Gazdaság melléküzemágának veze-
tését vette át. Itt egy osztrák cég számára, bérmunkában, sícipő-betéteket gyártottak. 

– Az újabb állomást egy svájci cég, a Raichle jelentette, amellyel tíz éven át 
dolgoztunk együtt a folyamatos fejlesztéseken. Itt szintén a sícipő-belsők ké-
szítése volt a profil. Aztán 1999-ben átvettem a Raichle Magyarország Rt. kecs-
keméti gyárának vezetését (2001-ig), ahol már túracipőket is gyártottunk. Az 
ezredforduló előtt meglátogatták gyomaendrődi üzemünket a szintén svájci 
MAMUTEC AG vezetői. Megtetszett nekik a tevékenységünk, s a pozitív tapasz-
talatok hatására lehetőséget kaptam a közös cégalapításra.  Így jött létre 2001 
január 1-jén a Mamutec Hungary Kft – vázolta szakmai pályafutásának korábbi 
állomásait Vodova János. 

– Úgy tudom, ebből a cégből vált ki később a Skylotec Kft., amelynek napjainkban is 
Ön az egyik ügyvezetője. 

– Igen, 2006-ban a német Skylotec cégcsoport megvásárolta a Mamutec egyik 
termékcsoportját, s engem bíztak meg a gyomaendrődi leányvállalat vezetésé-
vel. Itt beülős hevedereket és más munkabiztonsági felszereléseket gyártunk, 
220 embert foglalkoztatunk. Magát az anyavállalatot egyébként 75 évvel ezelőtt 
alapították, tehát jelentős múlttal rendelkező cégcsoportról van szó. 

– Ön szerint mi a sikeres cégvezetés titka? 

– Mindenekelőtt az, hogy szeresse az ember azt, amit csinál. Próbálja meg ma-
ximális odafigyeléssel, lelkiismeretesen végezni a feladatát. Ha mindez párosul 
egy korszerű technikával, technológiával, s olyan termékeket állít elő, amelyek 
a mai korban előremutatóak, akkor már szinte minden adott a sikerhez. Van 
azonban még egy nagyon fontos tényező: olyan munkatársakkal dolgozzon 
együtt, akik maguk is mindent megtesznek a cég technológiai fejlődéséért, 
eredményességéért. A kiváló, hozzáértő kollektívának meghatározó szerepe 
van. 
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– Mit jelent az Ön számára az Év Vállalkozója díj? 

– Bevallom, jólesett ez az elismerés, mert egyfajta visszaigazolást jelent szá-
momra arról, hogy mégiscsak csináltam valamit az elmúlt évtizedek alatt. 
Eredményeimben a családomnak – feleségemnek, lányomnak és két unokám-
nak - is nagy szerepe van. Köszönöm nekik, hogy türelmesen viselték azokat az 
időszakokat, amikor a napi munkaidőm bizony jócskán túllépte a nyolc órát. 

Szja-visszatérítés 2022: itt vannak a legfontosabb tudniva-
lók, a NAV egy nagyon fontos határidőre figyelmeztet  
vg.hu 

Az szja-tervezetet 2022-ben a NAV több mint öt és félmillió magánszemély helyett 
készítette el. Az adóhivatal március 1-jén tette elérhetővé az szja-bevallási ajánlatot. 
Szja-tervezetük postázását a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól már csak 2022. március 
16-áig kérhetik azok az adózók, akiknek nincs KAÜ-azonosítójuk. Az adóazonosító 
jelet és a születési dátumot tartalmazó kérelmet többféle módon is el lehet juttatni az 
adóhatósághoz. Megtehetik ezt SMS-ben vagy az eSZJA-oldalon elérhető webűrlap 
segítségével is. Levélben a BEVTERVK formanyomtatványon, telefonon, illetve sze-
mélyesen az ügyfélszolgálatokon kérhetik az szja-tervezetet az adózók. Egy adózó 
akár 800 ezer forintot is kaphat 2022-ben a magyar államtól. A gyermeket nevelő 
szülőknek az Orbán-kormány az idén több mint 600 milliárd forintot fizetett ki.  

Személyi jövedelemadó alóli mentességükkel a négy- vagy többgyermekes édes-
anyák az idén is élhetnek, sőt, bővültek a jogosultsági feltételek is. Újdonság az is, 
hogy a 25 év alatti fiatalok új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe. A családok 
megerősítésére a magyar gazdaság teljesítménye ad lehetőséget: a tavalyi volt az 
elmúlt 30 év legnagyobb gazdasági növekedése a pénzügyminiszter szerint. Január-
tól új szabályozást kapott az szja-törvényben a kriptoeszközök adózása is: a kor-
mány a felére csökkentette a kriptovaluták nyeresége utáni adóterhet. 
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NAV: május 20-áig lehet rendelkezni az szja 1+1 százaléká-
ról 
index.hu 

Az szja 1+1 százalékáról idén is egészen május 20-áig lehet rendelkezni; a tá-
mogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok – közölte a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel. 

Az adóhivatal közleményében jelezte, hogy a legtöbben gyermekek fejlődésére és 
gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát. 

A NAV az szja-bevallás webes felületének kezdőoldalán is feltünteti a rendelkezés 
lehetőségét azért, hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak 
civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot – ismertet-
ték. 

A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, illetve papíralapon postán vagy személye-
sen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként 
is a „21EGYSZA” lapon. 

A korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik a 
munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát – tájékoztattak. 

Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban re-
gisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségek 
és a kiemelt költségvetési előirányzat; a NAV honlapján valamennyi lehetséges ked-
vezményezett megtalálható. 

A vallási közösségek és – 2022-től – a kiemelt költségvetési előirányzat technikai 
számára szóló nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg 
a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg egy másik kedvezményezettet, vagy a 
korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezett számára viszont – a 
korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. 

Az szja 1+1 százalék felajánlható abban az esetben is, ha az adózó adó-
visszatérítésben részesült – mutatott rá a NAV közleményében. 
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12 millió forint marad az alanyi adómentesség értékhatára 
uzletem.hu 

12 millió forint marad az alanyi adómentesség értékhatára Magyarországon, 
2025-től jelentős változások várhatóak a kis- és középvállalkozások életében – 
figyelmeztetnek a PwC szakértői. 

Habár az alanyi adómentesség megnövelt, 12 millió forintos értékhatárának alkalma-
zása kapcsán kapott három éves moratóriumi időszak 2021. év végével lejárt, az Eu-
rópai Unió Tanácsa 2022. január 19-én engedélyezte, hogy a 12 millió forintos érték-
határ a következő három évben, azaz 2024. december 31-éig továbbra is változatlan 
maradjon Magyarországon. Ez a népszerű adózási mód továbbra is kedvező lehető-
séget biztosít a magyarországi kis- és középvállalkozások számára (az alanyi adó-
mentesség választásának és alkalmazásának feltételei továbbra is változatlanok ma-
radtak). 

Az érintett vállalkozásoknak azonban érdemes előre is tekinteni, ugyanis 2025. janu-
ár elsejétől uniós szinten változik a Héa-irányelvben meghatározott, a kis- és közép-
vállalkozásokra vonatkozó különös szabályozási rendszer. A bevezetni tervezett új 
rendszer a 2016-ban elfogadott ún. áfa akcióterv részeként a kis- és középvállalko-
zások adminisztratív terheinek csökkentését célozza, és egy olyan adózási környezet 
kialakításának elősegítésére törekszik, amely megkönnyíti e vállalkozások növeke-
dését és a határokon átnyúló kereskedelem fejlődését.  

A kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás értelmében alanyi adómentes-
ség jelenleg csak az adott tagállamban letelepedett vállalkozások számára adható 
(gazdasági célú letelepedés hiányában pedig csak abban az esetben, amennyiben 
az adott adóalanynak lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön). Ez 
azonban kedvezőtlenül befolyásolja a versenyt a belső piacon az említett tagállam-
ban nem letelepedett vállalkozások számára, így az áfa akcióterv rendezni kívánja 
ezt a piaci egyenlőtlenséget. 

A 2025-től hatályba lépő változások nem befolyásolják a jelenlegi alanyi adómentes-
ség intézményét a tekintetben, hogy a tagállamok a változás hatálybalépését köve-
tően is adómentességet biztosíthatnak a tagállamban letelepedett vállalkozások 
számára, amennyiben az adott tagállamban teljesült termékértékesítésekből, illetve 
szolgáltatásnyújtásokból származó tagállami éves árbevétele nem haladja meg a 
meghatározott értékhatárt. Az értékhatár kapcsán egy egységes maximális mentes-
ségi küszöböt vezetnek be, melynek összege 85 000 euró vagy annak nemzeti 
pénznemben kifejezett összege. 

A 85 000 eurós küszöbérték jelentősen magasabb, mint jelenleg az Unióban megha-
tározott alanyi adómentesség – jelenleg ismert fogalma szerinti – maximális értéke 
(35 000 euró hazánk esetében). Az indoklás szerint a jelentős különbség oka csupán 
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az, hogy az Európai Unió Tanácsa elavultnak tartja a korábbi/jelenlegi értékhatár al-
kalmazását és egyszerűbbé kívánja tenni az adózást a kis- és középvállalkozások 
számára. 

Fontos kiemelni, hogy az új szabályozás értelmében megnyílik annak lehetősége is, 
hogy egy adóalany a letelepedése helyétől eltérő tagállamban is adómenteséggel 
éljen. A módosítás alapján azon vállalkozások lesznek jogosultak mentességre a le-
telepedési helyüktől eltérő tagállamban, amelyek: 

– éves uniós árbevétele nem ér el egy bizonyos – 100 000 eurós – értékhatárt, vala-
mint 

– a letelepedési helyüktől eltérő tagállamban teljesített termékértékesítéseik és szol-
gáltatásnyújtásaik értéke sem haladja meg az adott tagállamban alkalmazandó men-
tesítési értékhatárt (alapesetben 85 000 euró). 

Az új rendszer hatálybalépéséig tartó átmeneti időszakban a tagállamok – kérelem 
útján – továbbra is engedélyt kaphatnak arra, hogy a Héa-irányelvben a rájuk irány-
adó módon meghatározottnál magasabb értékhatárt állapítsanak meg a mentességre 
vonatkozóan. Ezt az engedélyt kapta meg Magyarország is, biztosítva 2024. decem-
ber 31-éig a kis- és középvállalkozások számára az alanyi adómentességet 12 millió 
forintos bevételi értékhatárig. 

 


