
Tájékoztatás az új gazdasági, adózási intézkedésekről

Tisztelt Ügyfelünk!

Irodánk célja folyamatosan tájékoztatni Önöket az adózást, gazdasági tevékenysé-
get érintő változásokról. Jelen levél célja a 2020.11.11-ei Magyar Közlönyben megje-
lent adózást, gazdasági könnyítést érintő változásokról szóló tájékoztatás a Kormány
485/2020. (XI. 10.) számú, 2020.11.11-től hatályos Korm. rendelete alapján, illetve
egy korábbi bértámogatás ismertetése.

1. ÚJ adókedvezmények:

Figyelem (!) - Novemberre nem kell megfizetni a foglalkoztatottak után:
 a szociális hozzájárulási adót,
 a szakképzési hozzájárulást,
 a rehabilitációs hozzájárulást, azzal, hogy a  rehabilitációs hozzájárulásra

a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet, 
 a kisadózó vállalkozások személyi  jellegű kifizetései  után számított

adót,

az  alábbi  tevékenységeket  tényleges  főtevékenységként  végző kifizetők-
nek:
1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet, 
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet, 
8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
11. Növény-,  állatkert,  természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevé-
kenységet,
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
17. Fizikai  közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet),  ha a tevé-
kenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegész-
ségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak., 
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

Tényleges főtevékenységnek  a  rendelet alkalmazásában azt  a  tevékenységet
kell érteni, amelyből a  kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak a  rendelet hatálybalépé-
sét  megelőző hat  hónapban a  legtöbb bevétele,  de legalább bevételének 30%-a
származott.

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy 



- a kifizető a  rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti
bérfizetési kötelezettségének eleget tesz, 

- nem mond fel dolgozójának a kifizető novemberben,
- a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta vol-

na (ennek igazolását nem részletezi a rendelet), 
- a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg
kell őrizni. 

2. ÚJ költségtérítés:

Figyelem (!)  - A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Turisztikai Adat-
szolgáltató Központba regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a 2020.
november 8. előtt, a 2020.11.11-től számított  30 napon belüli  időszakra regisztrált
foglalások után számított nettó bevétel 80 százalékát.  

Az alábbi tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőknek jár a térí-
tés, (támogatás):
a) Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),
b) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),
c) Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530), 
d) Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590).

A megtérítés feltételei:
a) a szálláshely-szolgáltató a  szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott
munkavállalók munkaviszonyát novemberre fenntartja, 
b)  a  szálláshely-szolgáltató  a szálláshelyen  foglalkoztatott  munkavállalók  bérét
a munkavállalók részére kifizeti, és 
c) a megtérítendő összeg számításának alapját azok a  regisztrált foglalások képezik,
amelyek a  rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoz-
nak. 

A támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határoz-
za majd meg.

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a 3 millió eurónak megfelelő forintössze-
get. 

Ha  a  kedvezményezett  árbevétele  a  támogatható  időszakban  legalább  30%-kal
csökken 2019. ugyanezen időszakához képest, úgy a fenti állami támogatás fedezet-
len állandó költségekhez nyújtott támogatásként, egyéb esetben pedig átmeneti tá-
mogatásként nyújtható. 
Ha a kedvezményezett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásként nem
jogosult a teljes támogatásra, a fenti támogatást átmeneti támogatásként is igénybe
veheti. 
Az a vállalkozás részesülhet fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásban,
és átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz hely-
zetben lévő vállalkozásnak (37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint).
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Az  átmeneti támogatás ugyanakkor különböző elszámolható költségek esetén hal-
mozható más állami támogatással.

3. ÚJ bértámogatások

3.1. Figyelem  (!)  -  A  válságágazatokban foglalkoztatottak  novemberi  bruttó
munkabérének 50%-át visszakapják a munkaadók,  ha igényüket benyújtják
a székhelyük, telephelyük szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz. 

Az alábbi  tevékenységet  tényleges  főtevékenységként  végző munkaadók
nyújthatnak be igényt:
1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet, 
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet, 
8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
11. Növény-,  állatkert,  természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevé-
kenységet,
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
17. Fizikai  közérzetet javító szolgáltatás  (TEÁOR 9604) tevékenységet),  ha a tevé-
kenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegész-
ségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak., 
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

Feltételei:
- a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll,

és
- a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

Ez a támogatás is halmozható más helyi, államháztartási vagy uniós forrásból szár-
mazó térítéssel, feltéve, hogy ezek együttes összege nem haladja meg az érintett
munkavállalók bérköltségeinek 100 százalékát.

A kérelem beadási határidejét, a beadás módját nem részletezi a Kormány rendelet.
A kormányhivatal a kérelemről 8 napon belül határozatban dönt. A támogatást utólag
folyósítják.

A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg
kell őrizni. 
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3.2. Figyelem (!) - A kormány újabb segítségként elindítja a vállalkozások mun-
kaerő támogatását. A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő tá-
mogatást kaphatnak, ha állami foglalkoztatási szervnél regisztrált programrészt-
vevő, 25 év alatti álláskeresőt vagy alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt foglal-
koztatnak munkaviszony keretében. 
A támogatás folyósítási időtartama fix 5 hónap lehet. A támogatás mértéke a foglal-
koztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes
munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer Ft havonta.

A támogatási kérelem 2020. október 15. napjától nyújtható be ellenkező tájékoztatá-
sig.
A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt nyilvántartott ál-
láskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatá-
si szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani.

A támogatás további részleteiről az alábbi linken olvashat bővebben:
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa

Kérjük, hogy amennyiben a fent írtakkal kapcsolatban kérdése merül fel,
úgy keresse a cégfelelős kollégáinkat bizalommal.

Kiváló tisztelettel:
A Bergmann Iroda munkatársai
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