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Áprilisban is érvényesek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes
adóterhek
A
veszélyhelyzet
meghosszabbítása miatt 2021.
áprilisában
is
érvényben
maradnak a tavaly novemberben
bevezetett
foglalkoztatáshoz
kapcsolódó kedvezmények.

Kis Gábor
„A veszélyhelyzet

meghosszabbítása
miatt 2021.
áprilisában is
érvényben
maradnak a tavaly
novemberben
bevezetett
foglalkoztatáshoz
kapcsolódó
kedvezmények.”

A veszélyhelyzet bevezetésekor
kihirdetett
gazdaságvédelmi
intézkedéseket április hónapra is
meghosszabbították,
tehát
a
kedvezményezett tevékenységet
végző
ágazathoz
tartozó
vállalkozások továbbra is igénybe
vehetik
a
foglalkoztatáshoz
kapcsolódó kedvezményeket.
KATA mentesség
Áprilisra sem kell fizetnie sem a
főállású, sem a nem főállású
kisadózó utáni tételes adót,
amennyiben
a
vállalkozás
mentesített tevékenységet végez. A
mentesített tevékenységek körébe
56 ágazat
tartozik, melyek
leginkább
a
vendéglátóipar,
sporttevékenységek,
szálláshely
szolgáltatás,
utazásközvetítés,
fodrászat és számos – lezárással
érintett
–
kiskereskedelmi
tevékenység.

2021. április 20.

A
mentesülést
nem
kell
kérvényezni, azt az adóhatóság
állapítja meg. Természetesen az
érintett kisadózó vállalkozások
társadalombiztosítási jogviszonya
a mentesség időszaka alatt is
fennáll.
A veszélyeztetett ágazatok és a
mentesség részletes szabályai a
NAV honlapján megtalálhatók.
Könnyítések a kisvállalati adóban
(KIVA)
Amennyiben az érintett társaságok
a kisvállalati adó alanyai és a
jogszabályban
felsorolt
veszélyeztetett
tevékenységet
végzik, akkor a 2021. április
hónapra
vonatkozó
kötelezettségük megállapításánál
sem kell a személyi jellegű
kifizetések összegét figyelembe
venniük
a
kiva
alapjának
megállapításánál.
A
fenti
kedvezmény szintén 56 ágazat
esetében érvényesíthető.
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Szociális hozzájárulási adó és szakképzési
hozzájárulási adó alóli mentesség
Az említett kedvezményezett ágazatokba
tartozó társaságok esetében 2021. áprilisában
is igényelhető a munkavállalók után a
szakképzési hozzájárulás és a szociális
hozzájárulási adó alóli mentesség. A szociális
hozzájárulási adó mentesség az egyéni
vállalkozók és a társas vállalkozások
személyesen közreműködő tagjai esetén is
igénybe vehető. Az igénybevétel a 2108-as jelű
nyomtatványon jelölhető.

hozzájáruláshoz kapcsolódó kedvezményekkel
érintett ágazatok felsorolása egyrészt a NAV
honlapján, másrészt a 485/2020. (XI. 10.)
Korm. rendeletben található meg.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye
A
veszélyeztetett
ágazatokba
tartozó,
rehabilitációs
hozzájárulás
fizetésére
kötelezett kifizetők mentesülnek 2021-ben az
áprilisra arányosan jutó rehabilitációs
hozzájárulás alól.
A kisvállalati adó, szociális hozzájárulási adó,
szakképzési hozzájárulás, illetve rehabilitációs
Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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