Tájékoztatás a 2020.03.24-ig eszközölt kormányzati intézkedésekről
Tisztelt Ügyfelünk!
Irodánk célja folyamatosan tájékoztatni Önöket a rendkívüli helyzettel kapcsolatos
változásokról.
Az eddig eszközölt kormányzati intézkedések (így a korábban részletezett 47/2020.
(III. 18.) Korm. rend.) kapcsán jelen tájékoztató keltéig az alábbi, intézkedéseket
pontosító rendelkezések születtek.
Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alább részletezett kedvezményezett
ágazatokba tartozó, kiemelt tevékenységeket végzőkön kívüli személyek
tekintetében egyelőre nem születtek hasonló kedvezményeket biztosító
rendelkezések.
Amennyiben további részletszabályok, újabb rendelkezések jelennek meg, azokról
szintén tájékoztatni fogjuk Önöket.
I. Adózást érintő újabb rendelkezések, illetve a korábbiak kiegészítése (a
Kormány 61/2020. (III. 23.) rendelete {továbbiakban Korm. rend.})
1. A Kormány pontosan meghatározta azt a személyi kört, melyre a korábbi,
47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben foglalt (tehát bérleti szerződéseket,
illetve közterhek megfizetését érintő), továbbá jelen Korm. rendeletben
foglalt, kedvezményeket eredményező intézkedések vonatkoznak.
A rendelkezések a
következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított
tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre - ide nem értve
a költségvetési szerv kifizetőket - terjednek ki:
a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).
Tényleges főtevékenységnek a rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell
érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban
a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.
A jogalkotó a főtevékenység tekintetében így a tartalom szerinti minősítést
helyezte előtérbe, a cégnyilvántartásba történt bejegyzéssel szemben, tehát, ha
ténylegesen a Korm. rend. szerinti tevékenységet végzi a cég, akkor a feltétel
teljesülése esetén vonatkoznak rá a kedvezményes szabályok.

A vonatkozó kedvezményes szabályok:
Szocho fizetés
Nem kell szochót fizetnie a fent említett tevékenységeket folytató
a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy
foglalkoztatása tekintetében,
b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szerinti társas
vállalkozónak, e jogállására tekintettel.
Járulék fizetés
A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően az említett
tevékenységek szerinti
a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,
b) egyéni vállalkozó és
c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó
esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag
a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb
7710 forint összeget kell megfizetni.
A szocho-, illetve a járulékfizetési kötelezettség alóli mentesülést a 2020.
március, április, május és június hónapra vonatkozó kötelezettség esetében
kell alkalmazni.
A járulékfizetési mentesség nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és
munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.
Szakképzési hozzájárulás
Az érintett körbe tartozóknak nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti
szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségük 2020. március, április, május és
június hónapra vonatkozóan.
Rehabilitációs hozzájárulás
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) szerint rehabilitációs
hozzájárulás fizetésére kötelezettek esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke
az Mmtv. 23. paragrafusának (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének a
kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs
hozzájárulásra előleget nem fizet.
Kiva
A fent említett meghatározott tevékenységek valamelyikét főtevékenységként
folytató, kisvállalati adózást választó vállalkozásoknak e tevékenységükkel
összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő
kisvállalati adókötelezettségük megállapításánál nem kell kisvállalati adóalapnak
tekinteniük a személyi jellegű kifizetések összegét.
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2. Katás vállalkozásokra vonatkozó rendelkezések:
Azok a katás vállalkozások, amelyek
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),
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) és
26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)
tevékenységet folytatnak (a továbbiakban: mentesített tevékenységet
folytatók) 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel
mentesülnek a kisadózó után a kata törvény szerinti tételes adó megfizetése
alól.
Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a
társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.
Fontos, hogy e rendelkezést az a Kata törvény hatálya alá tartozó mentesített
tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e
tevékenysége tekintetében 2020. február hónapban is katás volt.
A kisadózó vállalkozás (tehát a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen
választó egyéni vállalkozó, egyéni cég, közkereseti társaság és betéti társaság,
valamint ügyvédi iroda) a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti
adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi
egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. Az
állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének
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negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra
pótlékot nem számít fel.
Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés
szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszíti, és a tartozás egy összegben
esedékessé válik (pótlék felszámításával).
3. Turizmusfejlesztési hozzájárulás
A Kormány egyértelműsítette a turizmusfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó
kedvezményes szabályokat.
A kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást negyedévente kell
bevallania, a 2020. április 20-áig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és
2020. február 29. közötti; ha évente kell bevallania, a 2021. február 25-éig
benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020.
július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési
hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
II. Végrehajtásokat érintő új szabályok (a Kormány 57/2020. (III. 23.) Korm.
rendelete)
1. A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
A veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor.
Amennyiben az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt
a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.
A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem
tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható.
Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan
kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet
megszűnését követően lehet.
A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő
kivonása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követően intézkedhet.
A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt –
az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban
a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet.
Meghatározott cselekmény végrehajtása iránt, azzal összefüggésben intézkedni,
valamint eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően
lehet.
A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a
veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget
tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének.
A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is
felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel
összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.
Ha a végrehajtási eljárás során az ingóságot (követelést, jogot) vagy ingatlant
bírósági és közigazgatási végrehajtás során egyaránt lefoglalták, a bírósági
végrehajtási eljárás során a végrehajtó a közigazgatási végrehajtással érintett
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követelés behajtása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nem
intézkedik.
2. Az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról
2020.03.24. napjától szünetelnek a rendelet hatálybalépésének napján az
adóhatóság előtt folyamatban lévő, az Avt. szerint foganatosított végrehajtási
eljárások a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig (a végrehajtáshoz való
jog elévülés nyugszik ehhez kapcsolódóan).
Kivételt képeznek a szünetelés alól az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.)
alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmények végrehajtásai,
továbbá az Avt. 29. § 6. és 9-21. pontja szerinti megkeresésen alapuló
meghatározott cselekmények végrehajtásának szabályai.
III. Családokat, gyermekgondozást érintő rendelkezések (a Kormány 59/2020.
(III. 23.) Korm. rendelete, illetve 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelete)
1. A Kormány 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelete:
A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és
családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbításra került.
2. A Kormány 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelete
A veszélyhelyzet ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/A. §-a, 42/E. §-a, 42/F. §-a, 42/G. §-a
vagy 50. §-a alapján a gyermekgondozási díjra, vagy a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) ba) 20. §-a, 20/A. §-a,
20/B. §-a vagy 22. §-a alapján a gyermekgondozást segítő ellátásra, vagy a 23. §a alapján gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet
ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet
időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell.
A fenntartott jogosultság esetén más, a fentiekben felsorolt további ellátás vagy
támogatás nem vehető igénybe.
A gyermekgondozási díjra az Ebtv. 42/G. §-a alapján fennálló jogosultság, valamint
a gyermekgondozást segítő ellátásra a Cst. 20/A. §-a alapján fennálló jogosultság
esetében a veszélyhelyzet fennállása alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő
a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e.
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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