FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Gazdaságvédelmi akcióterv 2. üteme

Kis Gábor

„A koronavírus
járvány hatásaink
kivédése érdekében
2020. április 8-án Dr.
Palkovics László
miniszter hirdette
meg gazdaságvédelmi
akcióterv második
ütemét. Az akcióterv
részletei szabályozó
jogszabályok még
nem jelentek meg, így
hírlevelünk nem
átfogó, hanem a
jelentősebb
intézkedéseket
kiemelve csak
tájékoztató jellegű és
kizárólag a sajtóban
közzétett
információkra épül.”

A
koronavírus
járvány
hatásaink kivédése érdekében
2020. április 8-án Dr. Palkovics
László miniszter hirdette meg
gazdaságvédelmi
akcióterv
második ütemét. Az akcióterv
részletei szabályozó jogszabályok
még nem jelentek meg, így
hírlevelünk nem átfogó, hanem a
jelentősebb
intézkedéseket
kiemelve csak tájékoztató jellegű
és kizárólag a sajtóban közzétett
információkra épül.
Az akcióterv időtartama 2022.
december végéig terjed, elsődleges
célja a koronavírus járvány
gazdasági hatásai miatt megszűnt
munkahelyek újra teremtése, a
gazdaság újraindítása.
Az
akciótervben
gazdaságvédelmi terület
kiemelésre:
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1. Munkahelyek megőrzése
A munkahelyek megőrzését 2020.
évben a Kormány 330 milliárd
forinttal támogatná, melyből
tervezetten 220 milliárd forintot
fordítana
a
foglalkoztatás
költségeinek támogatására, 110
milliárd
forint
pedig
az
adókönnyítéseket
és
az
adminisztráció
egyszerűsítését
szolgálná. A főbb intézkedések a
következők:
•

Munkahelyvédelmi
Bértámogatás (a kieső nettó
munkabér 70 százalékát az
állam
kifizetné
a
munkáltató helyett),

•

Sajátos Munkahelyvédelmi
Bértámogatási
program
(kutatás-fejlesztési munkakörben dolgozók részére 40
százalékos
bértámogatás
biztosítása),

•

a munkaidőkeret maximális
időtartamának
meghosszabbítása
legfeljebb a veszélyhelyzet
megszüntetését követő két
évig,
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vállalati
információs
honlap
létrehozása, ahol a vállalkozók aktuális
információkat és segítséget kapnak a
kihívásaik kezelése céljából,
• azonnali, a vállalati leállásokra reagáló
online képzések biztosítása.
A bejelentett, tervezett adókönnyítések
között az alábbiak szerepelnek:
•

2020. július 1-től 2 százalékponttal
csökkenne a szociális hozzájárulási adó,
- a 2019. évi számviteli beszámolók
közzétételi határidejét szeptember 30ig halasztanák el,
- mentességet biztosítanának az EKAER
biztosíték alól,
- felgyorsításra
kerülne
az
áfa
visszaigénylés (normál adózónak 75
napról 30-ra, megbízható adózónak 30ról 20 napra csökkenne a határidő),
- speciális
fizetési
könnyítési
(részletfizetés,
fizetési
halasztás),
adómérséklési
lehetőségek
megteremtésére kerülne sor az
eljárások
és
a
nyomtatványok
egyszerűsítésével,
- biztosítanák,
hogy
az
adózói
minősítések
(kockázatos
és
megbízható) tekintetében az adózót ne
érje joghátrány a veszélyhelyzeti
időszak esetleges mulasztásai miatt.
Az adminisztrációs egyszerűsítések között
szerepel:

2. Munkahelyteremtés
A munkahelyteremtést a Kormány 804
milliárd forinttal támogatná a 2020-2022.
közötti időszakban az alábbiak szerint:
•

-

-

-

a
veszélyhelyzet
alatt
a
betegszabadságról
szóló
dokumentumok (táppénz) elektronikus
másolat formájában történő benyújtási
lehetősége,
biztosításra
kerülne,
hogy
a
veszélyhelyzet alatt a fizetés nélküli
szabadságon
lévő
munkavállaló
biztosítási jogviszonya ne szűnjön meg.

•

•

•
•

képzési és oktatási támogatások
(többek között a nyelvvizsga hiánya
miatt oklevelet nem kapó hallgatók
mentesülnek a kötelezettség alól),
vállalkozásés
iparfejlesztés
(a
vállalatok technológiaváltását elősegítő
és az energiahatékonyságukat javító
támogatási programok),
beruházások támogatása (egyedi hazai
és külföldi beruházások támogatása
annak érdekében, hogy nagyszámban
jöjjenek létre magas bért fizetni képes
munkahelyek),
infrastrukturális fejlesztések elindítása,
kutatás-fejlesztési
és
innovációs
programok elindítása

3. Kiemelt ágazatok megerősítése
A kiemelt ágazatok megsegítésére a Kormány
2.564 milliárd forintot fordítana 2020-2022.
között. A kiemelt ágazatok között az alábbiak
szerepelnek:
- Turizmus
- Film-és dizájnipar
- Egészségipar
- Élelmiszeripar és mezőgazdaság
- Építőipar
- Közlekedés és logisztika
A turizmus tervezett támogatása:
a. Csökkentésre kerülnének a turizmust
terhelő közterhek:
•
•

2020. április 9.

a SZÉP Kártya szociális hozzájárulási
adója 4%-ra csökken,
a fizető-vendéglátó tevékenységet
folytató
magánszemély
tételes
átalányadója (19.200,-Ft) elengedésre
kerül az első félévre, míg halasztott
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•

fizetés válik lehetővé a második félévre,
felfüggesztésre kerül az idegenforgalmi
adó (ifa) 2020. december 31-ig

b. Támogatás a szálláshelyek felújítására
•
•
•

•
•

•
•

SZÉP
kártyák
lejáratának
meghosszabbítása
SZÉP kártya kártyakeretösszegének
800 ezer forintra történő megemelése
Belföldi utazást ösztönző programok

4. Vállalkozások finanszírozása
A vállalkozások számára 2.416 milliárd
forintnyi kedvezményes hitel-és tőkeforrást
rendel a Kormány 2020-2022. között. Ennek
formája lehet:
•
•

államilag garantált,
hitelek,
tőkealapok
által
tőkeprogramok.

kedvezményes
kezelt

•
•

vidéki szálláshely felújítási program
fürdő felújítási program
Nemzeti Kastély-és Várprogram

c. Célzott támogatási programok
•

2020-2022. között. A kapcsolódó intézkedések
a következők:

új

•

•

13.
havi
nyugdíj
fokozatos
visszavezetése
családtámogatásra
vonatkozó
könnyítések
(például
GYOD
könnyítések, családi pótlék jogosultság
határidejének kiterjesztése)
bölcsődei ellátás támogatása
veszélyhelyzet alatt lejáró GYES, GYET
és GYED jogosultság szabályainak
könnyítése
babaváró
támogatás,
CSOK,
jelzáloghitelcsökkentés
(határidő
hosszabbítások)
KRESZ- és nyelvvizsga kedvezményekre vonatkozó szabályok

Az ismertetett intézkedések jogszabályi keretei
még nem kerültek megalkotásra, a vonatkozó
jogszabályok
megjelenéskor
a
részletszabályokról is tájékoztatjuk Ügyfeleinket.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban

foglaltak

5. Családok és nyugdíjasok védelme

értelmezésével

A családok és nyugdíjasok védelmére 235
milliárd forint ráfordítást tervez a Kormány

munkatársainkat!

személyre
kapcsolatban

szabott
keressék

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.
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