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Márciusban is maradnak a kedvező adózási szabályok

Kis Gábor
„A veszélyeztetett

gazdasági
ágazatokban
működő
vállalkozásokra
vonatkozó
kedvezményeket
2020. novemberétől
lehetett igénybe
venni, azonban a
kedvezmények
igénybe vételére
2021. márciusában
is lehetőség van,
hiszen a szabályok
erre a hónapra
vonatkozóan
továbbra is
érvényben
maradnak.”

A veszélyeztetett gazdasági
ágazatokban
működő
vállalkozásokra
vonatkozó
kedvezményeket
2020.
novemberétől lehetett igénybe
venni, azonban a kedvezmények
igénybe
vételére
2021.
márciusában is lehetőség van,
hiszen a szabályok erre a hónapra
vonatkozóan
továbbra
is
érvényben maradnak.
2020.
novemberében
került
kihirdetésre
az
a
Kormányrendelet,
amely
a
veszélyhelyzet ideje alatti egyes
gazdaságvédelmi intézkedésekről
szól. A Rendelet – a módosításokat
követően
folyamatosan
kiterjesztve – taxatíve sorolja fel
azon
tevékenységi
köröket,
amelyek főtevékenységként való
végzése esetén a vállalkozás
jogosult
adókedvezmény
igénybevételére.
Ezeket
a
rendelkezéseket terjesztették ki
2021.
március
hónapra
vonatkozóan is.
A veszélyeztetett ágazatokban
működő vállalkozásoknak tehát
2021. márciusában is lehetősége
van az alábbi kedvezményeket
érvényesíteni:

2021. március 16.

•

•

•

A kifizetőnek 2021. március
hónapra vonatkozóan a
munkaviszonyban
foglalkoztatott természetes
személy
foglalkoztatása
után
nem
keletkezik
szociális
hozzájárulási
adó, valamint szakképzési
hozzájárulási adófizetési
kötelezettségük.
A veszélyeztett ágazatba
tartozó,
rehabilitációs
hozzájárulásra kötelezett
kifizető mentesül a 2021ben
három
hónapra
arányosan
jutó
rehabilitációs
hozzájárulás alól, továbbá
nem kell megfizetniük az
első negyedévre vonatkozó
adóelőleget sem.
Azon
kisvállalati
adóalanyok,
akik
ugyancsak a veszélyesztett
ágazatba
tartozó
tevékenységet
főtevékenységként végzik,
a 2021. március hónapra
vonatkozó kötelezettségük
megállapításánál
a
személyi
jellegű
kifizetések összegét nem
kell figyelembe venniük a
kiva
alapjának
megállapításánál.
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A módosítást követően tehát az adózási
kedvezmények továbbra is fennállnak, így a
vállalkozási
tevékenységet
végzők
mentesülnek a fentiek felsorolt adónemek
megfizetése alól.

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

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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