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A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésére
hozott intézkedések az adókötelezettségek

területén

1.Célcsoport

Mentesített tevékenységi körök:

1.       taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 
2.       szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55), 
 
3.       vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56), 
 
4.       alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
(TEÁOR és TESZOR 90), 
 
5.       sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység
(TEÁOR és TESZOR 93),
 
6.       szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92), 
 
7.       film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-
kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), 
 
8.       konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
(TEÁOR és TESZOR 82.30), 
 
9.       napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13), 
 
10.   folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és
TESZOR 58.14),
 
11.   műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és
TESZOR 60).
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Főtevékenységnek azt a tevékenységi kört kell tekinteni, amiből
a vállalkozásnak a megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele,
de legalább a bevételének 30%-a származik.
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Mentesítési időszak: 2020.03-2020.06 hónapok

Mentesítéssel érintett adók, járulékok:

A mentesített tevékenységi körök esetében, a mentesítés
időszakára vonatkozóan:

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a kifizetőnek,
természetes személy foglalkoztatása esetén, valamint az
egyéni és társas vállalkozóknak.  

A járulék fizetési kötelezettség megállapításakor kizárólag a
4% természetbeni égészségbiztosítási járulékot kell
megfizetni, de maximum 7.710 Ft-t, a foglalkoztatónál
munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy
esetén, valamint az egyéni vállalkozóknak és a társas
vállalkozóknak. 

Nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési
kötelezettség az arra kötelezetteknek.

A kisvállalati adó szerint adózó adóalany adókötelezettsége
számításakor a mentesített időszakra nem kell az adóalapba
számítónak tekinteni a személyi jellegű kifizetések összegét.

 

 

 



2.Célcsoport

Mentesített tevékenységi körök:

1.       taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932), 
 
2.       fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 
3.       festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 
4.       egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és
TESZOR 8690),
 
5.       villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 
6.       fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és
TESZOR 9604),
 
7.       előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 
8.       víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és
TESZOR 4322),
 
9.       szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR
8622),
 
10.   épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR
4332),
 
11.   sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 
12.   tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR
4391),
 
13.   általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 
14.   padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
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15.   fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 
16.   előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és
TESZOR 9002),
 
17.   egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 
18.   fekvőbeteg-ellátás(TEÁOR és TESZOR 8610),
 
19.   konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
(TEÁOR és TESZOR 8230),
 
20.   üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
(TEÁOR és TESZOR 5520),
 
21.   testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 
22.   egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 
23.   egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR
5590),
 
24.   szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
 
25.   idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás
nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810),
 
26.   szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)
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Főtevékenységnek azt a tevékenységi kört kell tekinteni, amiből
a vállalkozásnak a megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele,
de legalább a bevételének 30%-a származik.

Mentesítési időszak: 2020.03-2020.06 hónapok
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A KATA (Kisvállalkozások tételes adója) alá tartozó vállalkozások
mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól, a vonatkozó
időszakra és tevékenységi körre tekintettel, amennyiben a az
adott vállalkozás már 2020 februárjában is a Kata törvény
hatálya alá tartozott.

Mentesítéssel érintett adók, járulékok:

3.Célcsoport

Mentesített tevékenységi körök:

A turizmus fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett
vállalkozások.

Mentesítési időszak: 

Negyedéves bevallásra kötelezettek esetében, az első
negyedévre a 2020.01.01-2020.02.29 időszakra
vonatkozóan

Az éves bevallásra kötelezetteknél pedig a 2020.01.01-
2020.02.29 időszakra és a 2020.07.01-2020.12.31
időszakra vonatkozóan

 

 
 
kell az adót megállapítani és megfizetni.
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Bár nem adózás, de jó tudni!

Hogy megkönnyítsék és biztonságosabbá tegyék a
bankkártyás fizetést az erős ügyfélhitelesítés 5.000 Ft-os
határát 15.000 Ft-ra emelték. Ez azt jelenti, hogy
bankkártyás vásárlás esetében – amennyiben arra alkalmas
bankkártyával rendelkezünk – 15.000 Ft felett szükséges a
PIN kód megadása.

A veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet-, és gyed ellátás
jogosultságokat meghosszabítják.

Az adóvégrehajtásokat felfüggesztik.
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Az én személyes felajánlásom a vészhelyzet
idejére

Amíg tart a vészhelyzet, amíg a korona vírus fenyeget
bennünket, addig térítés mentesen adok tanácsot
vállalkozó társaimnak. 
 
A feltett kérdésnek nem kell szigorúan kapcsolódnia a
mostani körülményekhez, de a vállalkozások pénzügyi
területét, a foglalkoztatást, vagy az adózást érintő
konkrét kérdések legyenek.
 
A kérdésekre csak akkor fogok tudni korrekt választ
adni, ha a kapcsolódó körülményeket is leírja a
vállalkozó. Nem kell üzleti titkokat leírni, vagy az
alkalmazott „kiskapukat” elárulni.

De akkor milyen módon lehet mégis kérdést feltenni?

A kérdések – akár - anonim módon is feltehetők, a
következő űrlapon keresztül, és a válaszok
válaszlevélben, vagy bejegyzés formájában fognak
érkezni. 
Az űrlap elérhetősége: Konzultáció karantén alatt

De a www.moreneraczrita.hu oldalon lehet ¼ órás,
ingyen online konzultációra is időpontot kérni,
csak válaszd a „Konzultáció karantén alatt” opciót.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfucqutvxYvA1rrjcvz832b2MPKEcRT-vHtFG3Fkee8YkBNdg/viewform
http://moreneraczrita.hu/
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Vírusmentes szép napokat kívánok!

Móréné Rácz Rita
Online könyvelő
 
Tel.: +36-30-797-2092
www.moreneraczrita.hu

http://moreneraczrita.hu/

