
Tisztelt Autójavítást Végző Vállalkozás! 
 

Rendszeresen, heti frissítéssel készítjük Önöknek a vállalkozásuk hatékony 

működtetéséhez elengedhetetlen információkat. 

 
Bővebb információért írja be a böngészőjébe a híranyagok végén található linket. 

 
 

2021-től szigorú feltételek mellett, de lehetőség nyílik az áfa visszaszerzésére. A követelés 

behajthatatlanságának problémája az áfa finanszírozásában is nehézséget okoz a cég és ügyfél közötti 

tranzakciókban. Mit tehet a cég azokban az esetekben, amikor nem jut hozzá az ellenértékhez a 

követelés pedig adóügyi szempontból nem minősül behajthatatlannak? Visszaigényelhetem az áfát, ha 

magánszemély az adósom? Mi történik abban az esetben, ha nem fizet a magánszemély fogyasztó?  

[Áfa visszaszerzése a NAV-tól 2021-ben - (2021.08.31) - www.ado.hu] 

 

Az e-áfatervezet érkezését 2021 első negyedévének végére ütemezték volna, azonban a járványhelyzet 

az erre irányuló törekvéseket is hátráltatta. Ennek ellenére hamarosan bevezetésre kerülhet a 

vállalkozói számlaadatok alapján az áfabevallás tervezetének kiajánlása. A rendszer lassabb bevezetése 

lehetőséget nyújt mind a fejlesztők számára a program problémáinak kiküszöbölésére, mind pedig a 

vállalkozásoknak, hogy rendbe tegyék, automatizálják és felülvizsgálják adóbevallásaikat.  

[Lassan, de biztosan érkezik az e-áfatervezet - (2021.09.03) - www.vg.hu] 

 

A gépjárműadó második részletének rendezésének lehetősége szeptember 15-ei dátummal zárul le. Az 

adónem befizetéséhez szükséges információkat – adómennyiséget, határidőket és bevételi számlákat 

– tartalmazó dokumentumokat a NAV 2021. áprilisában kézbesítette mind a tavaszi mind pedig az őszi 

időszakra vonatkozóan. A fizetési kötelezettségben országosan mintegy 3 millió 2000 ezer 

üzembentartó érdekelt. A fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat elektronikusan, illetve a 

postán keresztül juttatták el az érintettekhez. 

[Gépjárműadó: fizetni kell a második részletet - (2021.09.10) - www.adozona.hu ] 

 

A 2019. évi LXXX. szakképzési törvény július 1-jén hatályba lépett változtatásait figyelembe véve több 

kérdés is felmerül a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élő foglalkoztatók körében, azzal 

kapcsolatban, hogy érvényesíthetik-e azt, illetve mi a menete az esetleges tovább érvényesítésnek. A 

bizonytalanság nem meglepő a korábbi alkalmazás miatt, a kérdésre pedig a NAV ügyfélszolgálatai sem 

tudnak egységes válasszal szolgálni. 

[Szakképzési hozzájárulás szochokedvezmény alkalmazásakor: kik vehetik igénybe? - (2021.09.10) - 

www.adozona.hu] 

 

Az élet számos területére gyakorolt negatív hatást a koronavírus-járvány megjelenése. Voltak olyan 

jellemzően kis- és középvállalkozások, amelyeket nem csak a csőd szélére sodort a pandémia, hanem 

kénytelenek voltak elbúcsúzni vállalkozásuktól. A szomorú példák ellenére azonban akadtak olyan 

cégek is, akik profitálni tudtak a kialakult helyzet adta lehetőségekből. Ezt a tézist jól tükrözik az KSH 

által közzétett adatok is, melyek azt mutatják, voltak olyan vállalkozó szellemű cégek is, akik most 

vágtak bele egy nagyobb fejlesztésbe, vagy akár egy teljesen új üzletbe egészen az alapoktól. Az alábbi 

linkre kattintva szerezhet tudomást arról, hogyan vészelték át ezt az időszakot ezek a vállalkozások, és 

milyen zárásra számítanak az elemzők. 

[Ők voltak a válság legnagyobb nyertesei: a járványhelyzet sem küldte padlóra őket - (2021.09.13) - 

www.hellovidek.hu] 
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