FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Márciusban bővülnek a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő
vállalkozásokra vonatkozó kedvezmények

Kis Gábor
„A veszélyeztetett

gazdasági
ágazatokban
működő
vállalkozásokra
vonatkozó
kedvezményeket
2020. novemberétől
lehetett igénybe
venni, azonban
2021. márciusától –
az újabb lezárási
intézkedések
következtében tovább bővült a
kedvezményt
igénybe venni
jogosultak köre.”

A
veszélyeztetett
gazdasági
ágazatokban
működő
vállalkozásokra
vonatkozó
kedvezményeket
2020.
novemberétől lehetett igénybe
venni, azonban 2021. márciusától
– az újabb lezárási intézkedések
következtében - tovább bővült a
kedvezményt
igénybe
venni
jogosultak köre.
A 2021. februárjában már katás
adóalanyként
működő
vállalkozásoknak
márciusban
sem kell fizetnie sem a főállású,
sem a nem főállású kisadózó
utáni tételes adót, amennyiben
mentesített
tevékenységet
végeznek.
A
mentesített
tevékenységek körébe 56 ágazat
tartozik,
leginkább
a
vendéglátóipar,
sporttevékenységek,
szálláshely
szolgáltatás,
utazásközvetítés,
fodrászat és számos – lezárással
érintett
–
kiskereskedelmi
tevékenység érintett.
A
mentesülést
nem
kell
kérvényezni, azt az adóhatóság
állapítja meg. Természetesen a
mentesség időszaka alatt is fennáll
az érintett kisadózó vállalkozások
társadalombiztosítási jogviszonya.
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A mentességhez kapcsolódóan a
kisadózó vállalkozásoknak nem
kell megfizetniük a havi 50 ezer, 75
ezer, vagy 25 ezer forintos adót, de
a 12 millió forintos bevételi korlát
továbbra is érvényben marad.
2021. márciusában 31 ágazattal
bővült azon vállalkozások köre,
melyek
a
foglalkoztatáshoz
kapcsolódó
kedvezményeket
igénybe vehetik. Így korábban
még csak 25 ágazat kapott
mentességet
különböző,
a
foglalkoztatáshoz
kapcsolódó
adónem
megfizetése
alól,
márciusban azonban már 56
ágazatot
érintenek
a
kedvezmények.
Az
újonnan
bekerültek
leginkább
a
lezárásokkal
érintett
kiskereskedelmi ágazatok (játék,
sportszer, lábbeli, ruházat, könyv,
használtcikk kiskereskedelem és
javítás, valamint a fodrászat,
szépségápolás,
járművezetés,
oktatás, szórakoztatóelektronikai
cikkek javítása, lábbeli javítás).
A
veszélyeztetett
ágazatban
tevékenykedő
vállalkozásoknak
nem
kell
megfizetniük
munkavállalóik után a következő
közterheket:
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•
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Nem keletkezik szociális hozzájárulási
adó
fizetési
kötelezettségük
a
munkavállalóik után. Emellett az
egyéni vállalkozóknak és a társas
vállalkozásban
személyesen
közreműködő tulajdonosoknak fizetett
jövedelmekre is vonatkozik a szociális
hozzájárulási adó alóli mentesség.
Nem
keletkezik
szakképzési
hozzájárulás fizetési kötelezettség.
A felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba
tartozó, rehabilitációs hozzájárulás
fizetésére
kötelezett
kifizetők
mentesülnek 2021-ben a márciusra
arányosan
jutó
rehabilitációs
hozzájárulás alól.
Amennyiben az érintett társaságok a
kisvállalati adó alanyai, akkor a 2021.
március
hónapra
vonatkozó
kötelezettségük megállapításánál a
személyi jellegű kifizetések összegét
nem kell figyelembe venniük a kiva
alapjának megállapításánál.

A fentiek alapján tehát a novemberben
bevezetett
kedvezmények
továbbra
is
fennmaradnak,
de bővül az érintett
tevékenységek köre.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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