
 
 
 
[Tax Alert] 2020. március 18.  
 

Bejelentett gazdasági intézkedések a koronavírus kapcsán 
 
A koronavírussal kapcsolatban március 18-án Orbán Viktor miniszterelnök és Izer Norbert 
adóügyekért felelős államtitkár is tett a gazdaságot érintő bejelentéseket.  
 
Mivel jelen hírlevelünk készítésekor nem került még kibocsátásra a vonatkozó jogszabály, a várható 
intézkedéseket a bejelentések alapján az alábbiakban foglaljuk össze:  
 
1. 2020. végéig felfüggesztésre kerül a magánszemélyek és a vállalkozások által mai napig (2020. 

március 18.) megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettsége;  
 
2. meghosszabbításra kerülnek a rövid lejáratú vállalkozási hitelek 2020. június 30-ig;  
 
3. a 2020. március 19-től felvett fogyasztási hitelek THM-je a jegybanki alapkamat +5%-ban kerül 

maximálásra; 
 

4. a koronavírus okozta gazdasági hatások által már érintett ágazatokban, azaz a turizmus, 
vendéglátás, szórakoztatóipar, sport, kulturális szolgáltatások és személyszállítás területén az 
alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre:  

- a munkáltatók járulékfizetését teljes egészében elengedik; 
- egyelőre 2020. június 30-ig jelentősen csökkentik a munkavállalók járulékát, nem kell 

fizetniük nyugdíj-járulékot, továbbá az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra 
csökken;  

- szintén2020. június 30-ig elengedik a KATA szerint adózó taxisok általányadó fizetési 
kötelezettségét, valamint turizmusfejlesztési hozzájárulást;  

- a helységbérleti szerződéseket nem lehet felmondani és a bérleti díjakat nem lehet 
megemelni; 
 

5. rugalmasabbá teszik a munkavállalási szabályokat.   
 
A fenti intézkedéseket tartalmazó rendeletet még a mai napon (2020. március 18.) közzéteszik. 
 
Orbán Viktor délutáni bejelentését megelőzően Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár 
sajtótájékoztatóján arra bíztatta a vállalkozásokat, hogy használják a jelenleg is rendelkezésre álló 
fizetési könnyítéseket célzó jogszabályi lehetőségeket, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
méltányosan fog elbírálni.  
 
A fizetési könnyítés valamennyi adónem esetében igényelhető. Az adóelőleg mérséklésére irányuló 
kérelem esetében a társasági adó tekintetében különös figyelemmel kell lenni a kedvezményt 
igénybe venni szándékozó vállalatoknak tekintettel a rendkívül szűk jogszabályi határidőkre, 
hiszen a havi előlegfizetésre kötelezettek március 20-ig, a negyedéves előlegfizetők április 20-ig 
jogosultak fizetési könnyítést kérni.  
 
Mivel a bevallási határidők elhalasztásának általános bejelentésére nem került sor, ügyfeleink 
számára ebből kifolyólag továbbra is hatályos adóeljárási törvények adta lehetőségeket ajánljunk, 
tehát amennyiben nincs lehetőségük tartani a megfelelő határidőket úgy, vagy a rendelkezésre álló 
adatok alapján tegyenek eleget bevallási kötelezettségüknek, amelyet később 
önellenőrzéssel korrigálhatnak, vagy pedig elkerülhetetlen késedelem esetén éljenek az igazolási 
kérelem lehetőségével, amellyel együtt utólagosan kell benyújtani a határidőben be nem nyújtott 
bevallást, figyelemmel természetesen a jogszabály szabta határidőre. 
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