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A vészhelyzet ideje alatt hatályba lépett gazdaságvédelmi intézkedések

Kis Gábor
„A Kormány
485/2020. (XI. 10.)
számú, a
veszélyhelyzet ideje
alatt egyes
gazdaságvédelmi
intézkedésekről
szóló rendelete
(Rendelet) alapján
további átmeneti
adófizetési
kedvezmények és
bértámogatási
lehetőségek
kerültek
bevezetésre a
koronavírus járvány
tekintetében
leginkább sújtott
ágazatok esetében.
A Kormányrendelet
2020. november 11én lépett hatályba.”

A Kormány 485/2020. (XI. 10.)
számú, a veszélyhelyzet ideje alatt
egyes
gazdaságvédelmi
intézkedésekről szóló rendelete
(Rendelet)
alapján
további
átmeneti
adófizetési
kedvezmények és bértámogatási
lehetőségek kerültek bevezetésre
a
koronavírus
járvány
tekintetében leginkább sújtott
ágazatok
esetében.
A
Kormányrendelet
2020.
november 11-én lépett hatályba.
A Rendeletben meghatározott
TESZOR
szám
alatti
tevékenységet
tényleges
főtevékenységként
végző
vállalkozásoknak
az
alábbi
adókötelezettségeket nem kell
teljesíteni
2020.
november
hónapra:
• szociális
hozzájárulási
adófizetési kötelezettséget
a
munkaviszonyban
foglalkoztatott
természetes
személyek
vonatkozásában;
• szakképzési hozzájárulási
kötelezettséget;
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• rehabilitációs hozzájárulási
kötelezettséget, azzal hogy
a fizetésre kötelezett 2020.
évben további előleget sem
köteles fizetni.

Emellett a kisvállalati adóalanyok
esetében a KIVA megállapítása
során
nem
minősül
KIVA
adóalapnak a személyi jellegű
kifizetések 2020. november havi
összege.
Az adókedvezményre jogosító
főtevékenységek az alábbiak, azzal,
hogy tényleges főtevékenységnek e
rendelet alkalmazásában azt a
tevékenységet
kell
érteni,
amelyből
a
kifizetőnek,
kisvállalati
adóalanynak
e
rendelet
hatálybalépését
megelőző hat hónapban a legtöbb
bevétele, de legalább bevételének
30%-a származott:
1. Éttermi, mozgó vendéglátás
(TEÁOR 5610);
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR
5621);
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630);
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914);
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5. Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése (TEÁOR 8230);
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551);
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001);
8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR
9002);
9. Művészeti létesítmények működtetése
(TEÁOR 9004);
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102);
11. Növény-, állatkert, természetvédelmi
terület működtetése (TEÁOR 9104);
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR
9311);
13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312);
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313);
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319);
16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
(TEÁOR 9321);
17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
(TEÁOR 9604);
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység (TEÁOR 9329).
A 17. pont szerinti tevékenységet végzőre
akkor terjednek ki a fenti adókedvezmények,
amennyiben a tevékenységet végző megfelel a
közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.
18.) NM rendelet szabályainak.
Az
adókedvezmények
igénybevételének
feltétele, hogy a kifizető a Rendelet
hatálybalépésekor
már
fennálló
munkaszerződés szerinti munkabér fizetési
kötelezettségének eleget
tesz,
és
a
munkaszerződéseket
a
Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64.
§ (1) bekezdése szerinti felmondással nem
szünteti meg 2020. november hónapban.
A mentesség
feltétele, hogy

igénybevételének

b) a kifizető a mentesség iránti igényét
bejelenti az adóhatósághoz.
Bértámogatás igénybevétele
A fent meghatározott tevékenység által
érintett személyek részére a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény szerinti munkaadó
részére a munkaviszonyban foglalkoztatott
személy bruttó munkabére 50%-ának
megfelelő összegű, munkaerőpiaci program
szerinti támogatás nyújtható, amennyiben
a) a támogatás időtartamának utolsó napján a
munkavállaló jogviszonya fennáll, és
b) a munkaadó a munkavállaló részére a
munkabért megfizeti.
A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a
munkaadó székhelye, illetve telephelye
szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz
nyújthatja be. A kérelemről a fővárosi és
megyei kormányhivatal 8 munkanapon belül
határozatban dönt.
A támogatás legfeljebb 2020. év november
hónapjára nyújtható. A támogatás, illetve az
arányos támogatás a munkáltató részére a
munkaerőpiaci programban meghatározottak
szerint utólag kerül folyósításra.
A támogatással kapcsolatos minden iratot a
támogatási döntést követő tíz évig meg kell
őrizni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

további

a) a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre
való tekintettel elbocsájtotta volna, továbbá
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
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gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com

3

2020. november 12.

