
Tájékoztatás az újabb adózási intézkedésekről

Kedves Ügyfeleink!

Az alábbiakban a kormány újabb adózási intézkedéseit, és támogatását ismertetjük.

318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet - a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újra-
indítását elősegítő adózási intézkedésekről (2021.06.10-től hatályos):

I. Adóigazgatási szabályok

1. Különös fizetési kedvezmény:
Az alapvető fizetési kedvezményeken felültúl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizeté-
sére kötelezett személynek a  2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az adóható-
ságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra, egy alkalommal,  legfeljebb
hat havi pótlékmentes fizetési halasztást  vagy  legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes
részletfizetést engedélyez, HA a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínű-
síti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Mivel elég a valószínűsítés, így konkrét igazolás nem szükséges, tehát bármi megfelel, ami
csak  egy  kicsit is  összeköthető  a  veszélyhelyzettel  (forgalom visszaesés,  fizetési  nehézség,
megrendelések csökkenése, feltorlódott szállító felé fennálló kötelezettségek stb.)

A kérelmet elvileg tizenöt napon belül elbírálja a NAV.

2. Különös adómérséklés:

Az adóhatóság jogi személy adózóknak és az adó megfizetésére kötelezett személyeknek (tehát
a cégeknek) is mérsékelheti az adóját az alábbiak szerint:
- a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal,
legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékli,
HA az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét  a veszélyhelyzetre
visszavezethető okból ellehetetlenítené.  Az adómérséklés csak egy adónem tekinteté-
ben kérelmezhető.
Az esetlegesen fennmaradó összegre a fenti különös fizetési kedvezmény nem engedélyez-
hető, de az alap fizetési kedvezmény igen. 

Az adótartozás ezen pontban szereplő különös mérséklése nem engedélyezhető, ha az adóha-
tóság az adózó részére az 1. pontban szereplő különös fizetési kedvezményt engedélyezett.

A NAV elvileg ezt a kérelmet is elintézi tizenöt nap alatt.

II. A turisztikai ágazattal összefüggő köztehercsökkentés

- A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet a 2021. január 1. napjától 2021.
december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fi-



zetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megálla-
pítania, bevallania és megfizetnie.

III. A szociális hozzájárulási adó kötelezettséggel összefüggő szabályok

- A 2021. évben adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a Széche-
nyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

- Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a reprezentáció és üzleti ajándék juttatá-
sa után, ha a juttatás e rendelet hatálybalépésének napja, tehát 2021.06.10. és a 2021.
december 31. közötti időszakban történik.

- A munkaerő piacra lépők után érvényesíthető szocho kedvezmény szempontjából fontos,
hogy 2021.06.10. és 2021. december 31. között létrejött munkaviszony esetében mun-
kaerőpiacra lépő az is, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a
kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legfeljebb 92
napig rendelkezett a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti biztosítási kötelezettséggel járó munkavi-
szonnyal, egyéni, társas vállalkozói jogviszonnyal.

IV. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában - béren kívüli juttatásként - adható összeg
emelése (tehát most már nem kell sietni 06.30-ig)

A 2021. évben a Széchenyi Pihenő Kártya
a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

A 2021. évben a rekreációs keretösszeg, 
ha a munkáltató költségvetési szerv
a) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
b) a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munka-
viszonya csak az év egy részében áll fenn,
ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szű-
nik meg,
más munkáltató esetében
a) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
b) a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munka-
viszonya csak az év egy részében áll fenn,
c) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szű-
nik meg.
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Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása (2021.06.08-tól hatályos):

Ki az önfoglalkoztató?:
A vonatkozó hirdetmény szerint a veszélyhelyzeti intézkedésekkel érintett, 310/2021. (VI. 7.)
Korm. rendelet I. melléklete szerinti ágazatokban jogszabály alapján korlátozásokkal érin-
tett, alkalmazott nélkül működő mikrovállalkozás és önfoglalkoztató.

Mikrovállalkozás:
Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösz-
szeg.
Pl. egyéni cég, egyszemélyes Kft.

Önfoglalkoztató:
Erre nincs egzakt fogalom, a vonatkozó hirdetmény sem tér ki rá.
Gyakorlatilag bármilyen polgári jogi (tehát nem munka) szerződés alapján munkát, tevékeny-
séget végző lehet. Pl. egyéni vállalkozó

A támogatás részletei:
A járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támo-
gatást kaphat azon Önfoglalkoztató, amely tényleges főtevékenységként az önfoglalkoztatók
kompenzációs támogatásáról szóló rendelet (310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet) I. melléklete
szerinti tevékenységet folytatja és nem jogosult a veszélyhelyzet ideje alatti ,,Ágazati bértá-
mogatásra" és nem minősül a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti kifizetőnek, tehát
adókedvezményre nem jogosult és nincs munkavállalója.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a jogosultnak az ön-
foglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete  hatály-
balépését, tehát 2021. június 8. napját vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalé-
pését, tehát 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de leg-
alább bevételének 30%-a származott.

A támogatás mértéke: a hirdetmény megjelenésekor érvényes garantált bérminimum egy
havi összege, azaz 219 000 Ft, amely támogatásként kerül folyósításra. 

A támogatott a kompenzációs támogatás teljes összegét bevételként tartja nyilván. 

Amennyiben az Önfoglalkoztatónak a támogatás folyósításakor köztartozása van, az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési tá-
mogatásból a kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét - az állami adó- és vámhatóság
adatszolgáltatása alapján - a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi
számláján jóváírja, értesítve erről az Önfoglalkoztatót és a járási (fővárosi kerületi) hivatalt. 

Az Önfoglalkoztató tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítására csak akkor kerülhet sor,
ha vállalja, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig a vállalkozását nem szün-
teti meg és nem szünetelteti.
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Az önfoglalkoztató nyilatkozatok tételére is kötelezett, melyek felsorolása a vonatkozó hirdet-
ményben szerepel, továbbá utólagos beszámolásra is köteles.

Kérjük, hogy amennyiben a fent írtakkal kapcsolatban kérdése merül fel, úgy keressen
minket bizalommal.

Kiváló tisztelettel:
A Bergmann Iroda munkatársai
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