FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A

magyar

kormány

azonnali

intézkedései

a

koronavírus

világjárvány

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében

Kis Gábor
„2020. március 18-

án, nem sokkal éjfél
előtt jelent meg a
Magyar Közlönyben
a 47/2020 (III.18.)
számú
kormányrendelet a
koronavírus
világjárvány magyar
gazdaságot érintő
hatásainak
enyhítésére tett
intézkedésekről. A
rendelet egyelőre
csak egy
keretjogszabály,
amelyhez
kapcsolódóan
hamarosan
megjelennek a
részletszabályozásokat
tartalmazó további
jogszabályok.”

2020. március 18-án, nem sokkal
éjfél előtt jelent meg a Magyar
Közlönyben a 47/2020 (III.18.)
számú
kormányrendelet
a
koronavírus világjárvány magyar
gazdaságot érintő hatásainak
enyhítésére tett intézkedésekről. A
rendelet egyelőre csak egy
keretjogszabály,
amelyhez
kapcsolódóan
hamarosan
megjelennek
a
részletszabályozásokat
tartalmazó
további jogszabályok.

módosul, mégpedig úgy, hogy az
adós a szerződésből eredő tőke-,
kamat-,
illetve
díjfizetési
kötelezettsége
teljesítésére
fizetési haladékot kap (fizetési
moratórium).
A
fizetési
moratórium ellenére az adósnak
joga van arra, hogy az eredeti
szerződési
feltételek
szerint
teljesítsen.
A szerződések fizetés (teljesítési)
határidejének
módosulása
a
szerződést biztosító járulékos és
nem
járulékos
mellékkötelezettségeket
is
módosítja,
tehát
a
fizetési
moratórium ideje alatt az érintett
szerződésekkel
kapcsolatosan
költségek sem merülhetnek fel.

A rendelet 2020. március 19-én
lépett hatályba. Az intézkedések
most elsősorban az állampolgárok
és a vállalkozások pénzügyi
stabilitásának elősegítését, és a
járvány miatt rövid időn belül
súlyos válságba került kiemelt
ágazatok azonnali megsegítését A fizetési moratórium 2020.
december 31-éig tart, melynek
jelentik.
időtartamát
a
Kormány
A
Magyar
Kormány
a
rendeletével meghosszabbíthatja.
gazdaságvédelmi intézkedések első
lépéseiként
a
következő A szerződéses kötelezettségek
intézkedéseket hozta:
teljesítésének határideje, illetve a
1. Amennyiben a szerződő felek
(adós és hitelező) eltérően nem
rendelkeznek, akkor a kihirdetett
veszélyhelyzet fennállása alatt az
adós a hitelező által üzletszerűen
nyújtott
hitelés
kölcsönszerződésből,
illetve
pénzügyi
lízingszerződésből
(szerződés) eredő tőke-, kamat-,
illetve díjfizetési kötelezettsége
2020. március 19.

kötelezettségvállalás időtartama a
fizetési moratórium idejével
meghosszabbodik.
A
veszélyhelyzet fennállása alatt
lejáró szerződések határideje is
2020.
december
31-éig
meghosszabbodik.
A fizetési moratóriumot a 2020.
március 18. napján huszonnégy

1

órakor fennálló szerződések alapján már
folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

utáni közterhek megfizetése alól,
b.

munkavállaló
munkabérét
terhelő járulékok közül kizárólag a
természetbeni egészségbiztosítási
járulékfizetési kötelezettség áll
fenn, azzal, hogy annak havi
mértéke nem haladhatja meg az
egészségügyi szolgáltatási járulék
havi összegét, a 7.710,- forintot.

c.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás
megfizetésére kötelezetteknek a
2020. 03.01-06.30. időszakra nem
kell
turizmusfejlesztési
hozzájárulást
fizetni,
amely
időszakra a turizmusfejlesztési
hozzájárulás
bevallására
és
megállapítására sem kerül sor.

2. A 2020. március 19. követően megkötött
szerződések alapján felvett – zálogjoggal nem
biztosított – fogyasztói hitelek esetén a teljes
hiteldíj mutató nem haladhatja meg a
jegybanki alapkamat öt százalékponttal
növelt mértékét.
3. Kiemelt ágazatnak minősülnek a
turisztikai,
a
vendéglátóipari,
a
szórakoztatóipari,
a
szerencsejáték,
a
filmipari,
az
előadóművész,
a
rendezvényszervező és a sportszolgáltatást
nyújtó ágazatok. Ezek tekintetében a nem
lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó
bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig
nem lehet felmondással megszüntetni. A
felmondási tilalom a Kormány rendeletével a
veszélyhelyzet
fennállásáig
meghosszabbítható.
A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt
nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt
a szerződés egyébként lehetővé teszi.
4. A kiemelt ágazatokban működő gazdasági
egységekben 2020. március, április, május és
június hónapokra a foglalkoztatott
a.

munkavállalók
esetében
a
munkáltató mentesül a munkabér

A kihirdetett rendelkezésekkel kapcsolatos
részletszabályok megjelenése a közeljövőben
várható, azonban ezek a keretszabályok már
segítséget nyújthatnak a gazdálkodóknak a
válsághelyzetben meghozandó döntéseikben.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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