FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítésére bevezetett adózási könnyítések

Az elmúlt napok kormányzati
bejelentéseinek megfelelően 2020.
április 21-én megjelent a Magyar
Közlönyben a 140/2020. (IV.21)
számú Kormány Rendelet, amely
az adózási könnyítések pontos
szabályait tartalmazza.

Kis Gábor
„Az elmúlt napok

kormányzati
bejelentéseinek
megfelelően 2020.
április 21-én
megjelent a Magyar
Közlönyben a
140/2020. (IV.21)
számú Kormány
Rendelet, amely az
adózási könnyítések
pontos szabályait
tartalmazza.”

A Rendelet több adónemet és
jogszabályt érint, és a kihirdetését
követő napon, azaz 2020. április
22-én lépett hatályba, azonban
tartalmaz olyan rendelkezéseket,
amelynek hatálybalépése ettől
eltérő.
1.Adókötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos
könnyítések
2020. szeptember 30. napra
módosult a következő, április 22. és
szeptember 30. között esedékes
határidejű
bevallások
benyújtásának
és
az
adók
megfizetésének határideje:
•
•
•
•
•

társasági adó
helyi iparűzési adó,
kisvállalati adó,
energiaellátók
jövedelemadója,
innovációs járulék
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Adóelőleg bevallások az érintett
adónemek tekintetében:
A Rendelet hatálybalépésének
napja (04.22.) és 2020. szeptember
30-a között esedékessé váló
társasági adóelőleg, kisvállalati
adóelőleg,
energiaellátók
jövedelemadója
adóelőleg,
innovációs járulékelőleg összegét,
amelyről
adóelőlegés
járulékelőleg-bevallás
2020.
szeptember
30-ig
kerülhet
benyújtásra, az adózó az utolsó
rendelkezésre álló bevallásban
megállapított előleg-kötelezettség
alapulvételével,
azonos
ütemezésben állapítja meg és a rá
irányadó határidőig fizeti meg.
Tehát az előlegeket az utolsó, adott
adónemre vonatkozó bevallásban
bevallott előleg összegében kell
megfizetni szeptember 30-ig.
(Amennyiben az adózó szeptember
30. előtt ad be bevallást, akkor az
alapján.)
Az így megállapított társasági
adóelőleg kötelezettséget a Tao.
törvény szerint megállapított
adóelőleg kötelezettségnek kell
tekinteni
az
adóról
való
rendelkezés szempontjából.
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Az adózó ezen adó-, illetve járulékelőleg
mérséklését annak esedékessége előtt kérheti,
ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő
adóév adója, illetve járuléka nem éri el az adó, illetve járulékelőleg összegét.
2. Beszámolási kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos könnyítés
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
szerinti beszámolókra (ideértve a törvény
felhatalmazása alapján kiadott
sajátos
számviteli
szabályokat
tartalmazó
kormányrendeletek szerinti beszámolókat is)
vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra
hozatali, letétbehelyezési és közzétételi,
továbbá benyújtási (leadási, megküldési)
határidők - amennyiben azok e rendelet
hatálybalépésének napja és 2020. szeptember
30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig
meghosszabbodnak,
azzal,
hogy
ezen
beszámolókra épülő további számviteli
kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell
számítani.
A könnyítések nem vonatkoznak a
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók
beszámolóira.
3. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában béren kívüli juttatásként - adható
összeg emelése és mentesítése a
szociális hozzájárulási adó alól
A 2020. évben a Széchenyi Pihenő Kártya a
következő összegig minősül béren kívüli
juttatásnak:
a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás
legfeljebb évi 400 ezer forint,
b) vendéglátás
alszámlájára
utalt
támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,

c) szabadidő alszámlájára utal utalt
támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint.
A 2020. évben az éves rekreációs keretösszeg
400 ezer illetve 800 ezer forintra emelkedik.
Nem
terheli
szociális
hozzájárulás
adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya
kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak
minősülő összeget, azonban az adómentesség
a Kormányrendelet hatálybalépésétől (04.22.)
a 2020. június 30-ig adott juttatások
tekintetében alkalmazható.
4. Az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság fennállása
A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a
veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli
szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi
szolgáltatásra jogosult.
A fizetés nélküli szabadság idejére, 2020. május
1-jétől a munkáltató köteles az egészségügyi
szolgáltatási járulékot bevallani és megfizetni
az érintett munkavállaló után.
A munkáltató kérelmére az adóhatóság
engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási
járulékot a munkáltató a veszélyhelyzet
megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.
5. Adóigazgatási szabályok változásai
A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt
követő minősítés alapján az adózó megbízható
adózói minősítése nem szüntethető meg a
veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő
harminc
napon
belül
esedékes
adókötelezettség megsértése miatt a terhére
megállapított adókülönbözetre vagy a
megindított végrehajtási eljárásra való
hivatkozással való hivatkozással, továbbá a
minősítések során az adóhivatal figyelmen
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kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az
azt követő harminc napon belül esedékes
adókötelezettség megsértése miatt az adózó
terhére megállapított adókülönbözetet.
Kedvezmények
Részletfizetés
Az adóhatóság az adózónak a veszélyhelyzet
megszűnését követő harmincadik napig
elektronikusan előterjesztett kérelmére az
adóhatóságnál nyilvántartott,
legfeljebb öt millió forint összegű
adóra,
• egy alkalommal,
• legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési
halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi
pótlékmentes
részletfizetést
engedélyez,
ha a kérelmező a kérelem benyújtásával
egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a
fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető
vissza. A kérelem illetékmentes, az ügyintézési
határidő 15 nap.

•

Vagy
Mérséklés
Az adóhatóság a nem természetes személy
adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő
harmincadik napig előterjesztett kérelmére az
őt terhelő adótartozást
egy alkalommal,
legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió
forintot meg nem haladó összegben
mérsékli,
ha az adótartozás megfizetése a kérelmező
gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre
visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az
adómérséklés csak egy adónem tekintetében
kérelmezhető. A kérelem illetékmentes, az
ügyintézési határidő 15 nap.

•
•

6. EKÁER
Az adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és a
veszélyhelyzet
megszűnését
követő
harmincadik napig mentesül a kockázati
biztosíték nyújtása alól.
Az állami adó- és vámhatóság a Rendelet
hatálybalépését megelőzően az elkülönített
letéti számlára befizetett kockázati biztosíték
összegének az adózó részére történő
visszautalása, illetve a vállalt garancia
felmondásához szükséges hozzájárulásának a
pénzintézet részére történő továbbítása iránt
haladéktalanul intézkedni köteles.
Az EKAER rendelet egyedi mentességre
vonatkozó szabályaitól eltérően az útszakasz
mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége
a veszélyhelyzet ideje alatt végig fennáll, a
feltételek fennállását a veszélyhelyzet ideje
alatt vizsgálni nem kell.
7. Pénztárgépek, automaták
Ha a pénztárgépek vagy az élelmiszerértékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző
automaták
felülvizsgálati
határideje
a
veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, akkor a
felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet
megszűnését követő százhúsz napon belül
köteles elvégeztetni.
8.

A szociális hozzájárulási adó
mértékének csökkentése és az azzal
összefüggő további rendelkezések és
hatálybalépésük időpontja

2020. július 1-től

•
•

A két kedvezmény együttesen nem kérhető.
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a szociális hozzájárulási adó mértéke
az adóalap 15,5 százaléka,
az Szja törvény alapján az összevont
adóalap szerinti jövedelem után, ha a
magánszemély kötelezett a szociális
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•

•

2021. január 1-től a kisvállalati adó mértéke 11
százalék lesz.

hozzájárulási adó megfizetésére a
megállapított jövedelem 87 százalékát
kell jövedelemként figyelembe venni,
a kifizetőt a megállapított ekho alap
után 15,5 százalék ekho fizetésére
kötelezett,
a kata ellátások számításának alapja
havi 102 000 forint, magasabb összegű
tételes adó fizetése esetén 170 000
forint.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
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