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Veszélyeztetett ágazatok május hónapra vonatkozó kedvezményei

Kis Gábor
„2021 május

hónapban is
érvényben maradnak
a veszélyeztetett
gazdasági ágazatokban
működő
vállalkozásokra
vonatkozó
kedvezmények. A
kedvezményeket
azonban május
hónapra már csak a
koronavírus
világjárványnak
leginkább kitett
szektorban
tevékenykedő
vállalkozások
érvényesíthetik, így
április hónaphoz
képest szűkítésre
került a tevékenységi
körök listája.”

2021
május
hónapban
is
érvényben
maradnak
a
veszélyeztetett
gazdasági
ágazatokban
működő
vállalkozásokra
vonatkozó
kedvezmények. A kedvezményeket
azonban május hónapra már csak
a koronavírus világjárványnak
leginkább
kitett
szektorban
tevékenykedő
vállalkozások
érvényesíthetik,
így
április
hónaphoz képest szűkítésre került
a tevékenységi körök listája. A
kedvezmény érinti a szociális
hozzájárulási adót, a szakképzési
hozzájárulást, a rehabilitációs
hozzájárulást is, valamint a
kisvállalati
adóalap
meghatározását is.

•

•

az egyéni vállalkozónak e
jogállására
tekintettel,
továbbá
a társas vállalkozónak (a
Tbj. törvény szerinti) társas
vállalkozói
jogállására
tekintettel.

A szakképzési hozzájárulásra
vonatkozó
adófizetés
alóli
mentesség
kizárólag
a
veszélyeztett ágazatokba tartozó
tevékenységet
tényleges
főtevékenységként
folytató
kifizetőkre terjed ki.

A rehabilitációs hozzájárulás
megfizetése alól is mentesülnek a
veszélyeztett ágazatokba tartozó
tevékenységet
folytatók.
A
2021. május hónapra vonatkozóan mentesség 2021-ben az öt hónapra
továbbra sem kell szociális arányosan jutó rehabilitációs
hozzájárulási adót fizetnie a hozzájárulás összegére terjed ki.
veszélyeztetett ágazatba tartozó
tényleges főtevékenységet folytató A
kisvállalati
adóalanyok
esetében, a 2021. május hónapra
kötelezettségük
• kifizetőnek
a vonatkozó
megállapításánál,
a
személyi
munkaviszonyban
jellegű
kifizetések
összegét
nem
foglalkoztatott
kell figyelembe venniük, így az
munkavállalók után,
nem lesz része a kisvállalati adó
alapjának.

2021. május 26.
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A kisadózó vállalkozásokat május hónapra a
tételes adó megfizetése alóli mentesség már
nem illeti meg, így ennek összegét június 12.
napjáig meg kell fizetniük az adóhatóság
részére.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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