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2. Pénztárgép-felülvizsgálat: méltányosságot ígér a NAV
3. Hitelmoratórium: kormányrendelet várható a vállalkozásoknak
4. Már érkeznek az általános ösztöndíjak a szakképzésben tanulók számláira
5. Hogyan szüntesse meg egyszerűen katás bt.-jét?
6. Sietnie kell a vállalkozásoknak, ha még új Széchenyi hitelt szeretnének
7. Ezzel a módszerrel évi 130 000 forintos nyerhetnek a katások!
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Vállalkozások munkaerő támogatása program: mától igényelhető az álláskeresőnként akár félmillió forintos segítség
novekedes.hu
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium összesen több mint 12 milliárd forint forrásigénnyel indított programot az alacsony iskolai végzettségű és a fiatal álláskeresők
iránti munkaerő-piaci kereslet élénkítése érdekében. A Vállalkozások munkaerő támogatása program mintegy 25 ezer álláskeresőt juttathat munkalehetőséghez. A támogatást gyorsan és egyszerűen, elektronikus úton, egyetlen oldalnyi kérelem kitöltésével
vehetik igénybe a munkaadók.
A támogatással mintegy 25 ezer fő alacsony iskolai végzettségű és/vagy 25 év alatti álláskereső munkába állása valósulhat meg összesen 12,5 milliárd forint forrásigénnyel. A program
keretében a munkáltatónak az álláskeresőt legalább 5 hónapig foglalkoztatnia kell.

A támogatás mértéke teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében havonta a bérköltség (bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó) 50 százaléka, de legfeljebb 100 ezer
forint. A munkaadók tehát álláskeresőnként összesen akár félmillió forint támogatásban is
részesülhetnek, részmunkaidős foglalkoztatás esetén a támogatási plafon arányosan változik.
A Vállalkozások munkaerő támogatása programra 2020. október 15-től lehet jelentkezni
elektronikus ügyintézés keretében az alábbi linken. A munkaadókat szükség esetén a helyileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai is készek segíteni az egyoldalas kérelem megfelelő kitöltésében.

Pénztárgép-felülvizsgálat: méltányosságot ígér a NAV
uzletem.hu

Méltányosan jár el a NAV a pénztárgépek és az automata berendezések éves felülvizsgálatának ellenőrzésekor.
Előfordulhat, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben az üzemeltetők késnek az
online pénztárgépek, illetve az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezések éves felülvizsgálatával. Ilyenkor az egészségügyi védekezést és a gazdaságvédelmi intézkedéseket támogatva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) méltányosan
jár el, hogy az üzemeltetőket ne érje semmilyen hátrány az önhibájukon kívüli mulasztás
miatt. Ha az éves felülvizsgálat határideje lejár, azonban az üzemeltető – a járvány miatti
egészségügyi vagy gazdasági okokból – csak határidő után, de még december 31-ig gondoskodik a felülvizsgálatról, akkor semmilyen szankcióval nem kell számolnia.

Hitelmoratórium: kormányrendelet várható a vállalkozásoknak
ado.hu
A mutatószámot, amely lehetőséget biztosít a moratórium meghosszabbítására vállalkozások esetén, külön kormányrendelet fogja meghatározni- közölte a Pénzügyminisztérium.
A hitelmoratórium meghosszabbításával minden gyermeket nevelő család, minden nyugdíjas, továbbá a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak élhetnek, valamint azok a vállalkozások, amelyeknek a bevétele jelentősen csökkent.
A mutatószámot, amely lehetőséget biztosít a moratórium meghosszabbítására vállalkozások esetén, külön kormányrendelet fogja meghatározni. Az érintett vállalkozásoknak kérelmezniük kell a moratórium további igénybevételét, bemutatva, hogy nehézséggel küzdő vállalkozásnak minősülnek, adatokkal is alátámasztva – tették hozzá.
Jövőre 400-450 milliárd forint maradhat a családoknál és a vállalkozásoknál az új intézkedéssel. A lakossági moratóriumot eddig igénybe vevők 47 százaléka, összesen több mint
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750 ezer ember élhet. A moratóriumot igénybe vevők legnagyobb csoportját a gyermeket
nevelő családok jelentik, becsült számuk meghaladja a félmilliót.
2021. június 30-ig nem mondhatók fel sem a vállalati, sem a lakossági adósok hitelszerződései. A felmondási moratórium azoknak jelent majd segítséget, akik fizetési problémákkal
szembesülnek, azonban nem élhetnek a törlesztési moratóriummal.
Akik anyagi helyzetüknél fogva tudnak és akarnak tovább törleszteni, változatlanul teljesíthetik fizetési kötelezettségüket, azonban ha időközben mégis fizetési problémával szembesülnének, ismét élhetnek a moratórium adta kedvező lehetőséggel – derül ki a Pénzügyminisztérium közleményéből.

Már érkeznek az általános ösztöndíjak a szakképzésben tanulók számláira
baon.hu
Szerdán és csütörtökön megérkeznek az általánosösztöndíj-utalások a szakképzésbe járó,
elsőéves fiatalok számláira – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.
Schanda Tamás hangsúlyozta, hogy a technikumban tanulók 8050 forintot, a szakképző iskolákban tanulók pedig 16 100 forintot kapnak havonta, amíg ágazati alapoktatásban vesznek részt. A két iskolatípusba járó diákok ösztöndíja között azért van különbség, mert a
technikumban ez a fajta képzés két évig, a szakképző intézményben egy évig tart.
Általános ösztöndíjra 67 934-en jogosultak, közülük 61 414-en kaphatták meg; a többieknek
még nincs megfelelő számlaszámuk – mondta az államtitkár.
Hozzátette: ez semmiféle hátrányt nem okoz nekik azon túl, hogy később jutnak hozzá az
összeghez. Kiemelte: ha elvégzik a szükséges adminisztratív munkát, novemberi hóközi
utalással hozzá is juthatnak az ösztöndíjukhoz.
Az államtitkár ismertette, hogy a 2020. szeptemberétől felmenő rendszerben bevezetett általános ösztöndíj csak egy eleme annak a támogatásrendszernek, amelyben a szakképzést
választó diákok részesülhetnek.
A kormány arra törekszik, hogy minden tanulónak biztosítsa az ösztöndíjat, azonban fontos
szempont az is, hogy ezek a juttatások a későbbiekben függjenek a tanulmányi eredményektől is – mondta Schanda Tamás.
Hozzátette: ennek megfelelően a következő tanulmányi szakaszban, a szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke az alapozó képzést követően a tanulmányi eredményektől függően
elérheti a havi 56 350 forintot, a duális képzésben pedig munkabért kapnak a fiatalok.
Kifejtette: a 2021-22-es tanévtől részben tanulmányi, részben szociális alapon megítélhető
juttatásra, Apáczai-ösztöndíjra is pályázhatnak.
Mindezeken túl, a tanulmányok lezárása után a fiatalok megkaphatják az egyszeri pályakezdési juttatást is, ha sikeresen befejezték a képzést és szakmát szereztek – mondta.
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Ezeket a változtatásokat felmenő rendszerben vezetik be, azaz egyelőre a most elsős évfolyamra vonatkoznak, de nem maradnak támogatás nélkül azok sem, akik korábban kezdték
meg a tanulmányaikat. Az új szakképzési ösztöndíjak mellett kifutó jelleggel még a Szabókyösztöndíj és a szakképzési HÍD-program ösztöndíjasai, 16 696 fiatal, továbbra is kapják a
juttatásukat – fűzte hozzá.
Az államtitkár kiemelte: a kormány azt szeretné, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek, ezért erősítette meg korábban nem látott mértékben és módon a szakképzés rendszerét.
Hiszen a siker, az eredményesség egyik fontos feltétele az, hogy a fiataloknak legyen piacképes szakmájuk, amelyet az adott terület legjobbjaitól tanulhatnak el, és amennyiben tovább szeretnének tanulni, megtehessék azt – tette hozzá.
Azért, hogy a versenyszférából nézve is vonzó legyen a szakképzési oktatói pálya, nyáron
átlagosan mintegy 30 százalékkal megemelték az oktatók bérét. Ez az emelés a közismereti
tárgyakat oktatókra is vonatkozott, és nőtt az óraadók fizetése is.
Az oktatók ráadásul kikerültek a túlságosan merev bértáblával járó rendszerből, ugyanakkor
az újfajta szabályozással is megőriztek számukra olyan előnyöket, amelyek alapvetően a
pedagógusi pályához kötődnek. Így például a jubileumi jutalmat, vagy a pedagógusi karhoz
tartozás lehetőségét – mondta.
Schanda Tamás megjegyezte, hogy a szeptemberi beiratkozási adatok is az intézkedéseket
igazolják: egyre több magyar fiatal és családja számára válik vonzóvá a szakképzés.
Az operatív törzs döntése alapján, a fertőzés terjedésének visszaszorítása érdekében a
szakképzési centrumok nem tarthatnak idén nyílt napokat, de a fiatalok és a családok
a https://szakkepzes.ikk.hu oldalon minden információt megtalálnak a képzésekről – hívta fel
a figyelmet.

Hogyan szüntesse meg egyszerűen katás bt.-jét?
hvg.hu
Az Adózóna szakértője válaszol.
Egy bt. nyugdíjas kisadózó beltagja súlyosan megbetegedett, dolgozni nem tud tovább. A
cégre nincs szükség, csak további terhet jelent a családnak. A megszüntetéshez kérnék tanácsot, milyen nyomtatványok és határidők állnak a rendelkezésemre, melyik a legköltséghatékonyabb eljárás? - tette fel a kérdést az Adózóna olvasója a HVG adózási szakoldalának.
Szipszer Tamás adószakértő szerint ha a cég vagyona fedezi a cég tartozásait, akkor a legegyszerűbb az, ha egyszerűsített végelszámolással szűntetik meg a céget. Erre 150 napjuk
van, ez alatt kell befejezni a végelszámolást.
Az adószakértő lépésről lépésre adja meg a választ, amelyet ide kattintva, vagy a lenti
cikkben olvashat el.
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Sietnie kell a vállalkozásoknak, ha még új Széchenyi hitelt
szeretnének
hvg.hu
Bár 2020. december 31-ig van lehetőség igényelni az új Széchenyi Kártya Program
hitelkonstrukcióit, a Bankmonitor szakértői szerint könnyen kifuthatnak az időből azok
a vállalkozók, akik az utolsó pillanatra halasztják a dolgot, ugyanis a banki kapcsolatfelvételtől a folyósításig akár 5-6 hét is eltelhet.
Az új Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciói 2020. május 15-től év végéig igényelhetők, és bár van rá esély, hogy a programot a kormány fél évvel meghosszabbítja, erre
egyetlen vállalkozásnak sem érdemes építenie, ha kedvező finanszírozással vészelné át a
jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági időszakot.
•

A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel: A munkahelyek megtartását segítő, 2 éves lejáratú forgóeszközhitel, maximum 750 millió forint hitelösszegig, nettó ügyleti kamat
0,1 százalék/év.

•

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz: Legfeljebb 100 millió forint összegű folyószámlahitel, nettó ügyleti kamat 0,1 százalék/év, a vállalkozás napi működésével
kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására fordítható.

•

Széchenyi Likviditási Hitel: Szabad felhasználású forgóeszközhitel, maximum 250
millió forint hitelösszegig, 3 éves futamidőre, nettó ügyleti kamat: 0,2 százalék /év.

•

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz: Akár 1 milliárd forint hitelösszegű, legfeljebb 10
éves futamidejű beruházási hitel, nettó ügyleti kamat 0,5 százalék /év.

•

Agrár Széchenyi Kártya Plusz: 1, 2 vagy 3 éves futamidejű folyószámlahitel, akár 200
millió forint hitelösszegig a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén, a szabad támogatási keret terhére. A kormányzat a hitelhez a teljes futamidőre 100 százalék kamattámogatást, 100 százalék kezességi díjtámogatást, teljes kezelési költségtámogatást, illetve akár teljes egyéb költségtámogatást nyújt.

Hiába azonban a 2020 év végi határidő, a hiteligénylés első lépésétől egy folyószámlahitel
folyósításáig általában 5-6 hét is eltelik, de egy beruházási hitelnél ez akár 3 hónap is lehet, így nem szabad utolsó pillanatban lépni. Már csak azért sem, mert a Bankmonitor szakértői nagy rohamra számítanak az utolsó hetekben, ami tovább lassíthatja majd a folyamatot.
Még szűkebbre szabja a lehetőségeket az, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kizárólag a
hozzá december 22-ig beérkező hitelszerződéseket dolgozza fel, a kezességvállalási szerződés aláírása pedig feltétele a folyósításnak.
Emiatt a Bankmonitor számításai szerint a hiteligénylés folyamatát legkésőbb október végéig
meg kell kezdeni egy folyószámlahitel esetében ahhoz, hogy a vállalkozó biztosan ne fusson
ki a határidőből. Bizonyos esetekben azonban már ez is késő lehet, ugyanis a bankok hitelbírálati gyakorlata különböző, így van olyan pénzintézet, amelyik december 14-ig fogad csak
be új kérelmeket, hogy a hitelszerződés aláírása mindenképp megtörténjen december 22ig. Még hosszabb – akár 6-7 hetes – átfutási idővel érdemes számolni a célhitelek esetén,
különösen akkor, ha ingatlan vásárlására igényel kölcsönt a vállalkozás.
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A hiteligénylést az utolsó pillanatra hagyó vállalkozásoknak éppen ezért ezt a szempontot is
figyelembe kell venniük, amikor bankot választanak, hiszen vannak bankok, ahol az igénylő 2 napon belül – de valamikor ennél gyorsabban, akár órák alatt – megtudhatja, hogy a
vállalkozása mennyi hitelre számíthat.

Ezzel a módszerrel évi 130 000 forintot nyerhetnek a
katások!
bankmonitor.hu
Egyre több katás vállalkozó ismeri fel a nyugdíjelőtakarékosság kérdésének fontosságát. Közülük sokan azt hihetik, hogy számukra nem elérhető semmilyen nyugdíjcélú
állami támogatás. Azonban létezik egy kiskapu, melynek köszönhetően a katások is
szert tehetnek évi 130 000 forint állami támogatásra! Most utánajártunk, hogyan működhet ez a megoldás.
Nagy port kavart a hír, miszerint a katás egyéni vállalkozók milyen megdöbbentően alacsony
nyugdíjra lehetnek majd jogosultak. A jelenlegi állás szerint mindössze 42 000 forint nyugdíjra számíthatnak azok a vállalkozók, akik egész életükben a kata-adózást választották! A
helyzet mégsem nevezhető teljesen igazságtalannak, mivel a katások nagyon kevés adót
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is fizetnek az alkalmazottakhoz képest. Az állam ezért úgy vélekedik, hogy ők könnyebben
tesznek félre pénzt önmaguk számára, és abból fedezhetik majd a saját nyugdíjukat.
Mit tehetnek a katások a saját érdekükben?
A katások számukra egyértelműen létfontosságú kérdés az, hogy pénzügyileg hogyan készülnek fel a nyugdíjas éveikre. Az ő esetükben az öngondoskodás jelenti az egyetlen megoldást: ha szeretnének tisztes időskori megélhetést, akkor ezt aktív korukban kell megalapozniuk. Jó hír, hogy van reális esély egy kellően nagy nyugdíjtőke felépítésére, de
ehhez igazán komolyan kell venni a kérdést. Érdemes a lehető legkorábban elkezdeniük a
takarékoskodást, és magasabb összegeket is kell félretenniük, mintha alkalmazottak lennének.
Mennyi pénzt kell félretennie egy katásnak?
Mivel a katásoknak nagyon jelentős nyugdíjkiegészítésre lesz szükségük, így nagyon nagy
hangsúlyt kell fektetniük az előtakarékosságra. Általánosságban elmondható, hogy minél
fiatalabb korban kezdi valaki, annál kisebb összegeket is elegendő félretennie. 25 évesen
kezdve például havi 52 000 forintból már fel lehet építeni egy kielégítő nagyságú portfóliót.
De 35 éves korban indítva akár 72 000 forintos havi megtakarításra lenne szükség. Aki pedig
45 éves koráig halogatja a döntést, neki havi 109 000 forint lesz csak elegendő! A szükséges összeg tehát erősen függ a megtakarítás kezdetének időpontjától.
Támogatja-e az állam a katások nyugdíjmegtakarításait?
A nyugdíjcélú megtakarításokra jelenleg állami támogatás is igényelhető: az állam így szeretné ösztönözni az öngondoskodást. Ennek módja, hogy a megtakarítók évi 20%-os SZJAvisszatérítést igényelhetnek minden befizetésükre. A katások esetében azonban nem egyszerű a helyzet: hiszen a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) szinte minden adónemet kivált. Így egy katás nem fizet személyi jövedelemadót sem, tehát alapesetben nem lenne miből igényelnie ezt az állami támogatást. Mégis van egy lehetőség, amellyel a
katások is kaphatnak ilyen jellegű adóvisszatérítést!
Hogyan kaphatnak a katások állami támogatást?
A kérdés megválaszolásához először a különböző nyugdíjcélú megtakarításokat kell megismerni. Jelenleg három államilag támogatott konstrukció létezik: a nyugdíj-előtakarékossági
számla (NYESZ), az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) és a nyugdíjbiztosítás. Ezek közül a
NYESZ és az ÖNYP sajnos nem teszi lehetővé az adóvisszatérítést a katások számára. A
nyugdíjbiztosítások esetében azonban van egy módszer, amellyel a katások „átugorhatják” ezt az akadályt. Itt ugyanis különbözhet egymástól a szerződő fél és a biztosított
személye! Ez azért jó hír, mert az SZJA-visszatérítés a szerződőnek jár, de a megtakarított
összegre a biztosított jogosult. Ha tehát a katás a biztosított, de egy SZJA-fizető közeli hozzátartozója a szerződő fél, akkor gyakorlatilag egy katás számára is igényelhető az adójóváírás.
Mennyi állami támogatás jár a nyugdíjbiztosításokra?
A nyugdíjbiztosítások révén visszaigényelhető adóvisszatérítés az éves befizetések 20%a, de maximum 130 000 forint. Feltételezzük azt, hogy egy katás vállalkozó 35 éves korban
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kezd félretenni a nyugdíjára. A magasabb jövedelme lehetővé teszi számára, hogy félre is
tegye a célja eléréséhez szükséges havi 72 000 forintot. Ebben az esetben ő már teljesen
ki tudja használni a 130 000 forintos támogatást, hiszen az éves megtakarítása eléri az
ehhez szükséges összeget. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy milyen különbséget eredményezhet a támogatás a lejárati összegekre nézve!

Jól látszik, hogy az állami támogatásnak köszönhetően egy azonos tulajdonságokkal rendelkező, de államilag nem támogatott megtakarításhoz képest akár 9 millió forintos nyereség is elérhető. (Ennek azonban feltétele, hogy a teljes 130 000 forintos támogatás mindvégig az ő megtakarításukra érkezzen.)
Mik egy nyugdíjbiztosítás további előnyei?
A katások számára is elérhető támogatáson kívül a nyugdíjbiztosításnak további előnyei is
vannak. Például ez az egyetlen olyan nyugdíjmegtakarítás, amelyik biztosan lejár 65 éves
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korban. A másik két konstrukciónál a lejáratot a nyugdíjkorhatár tényleges eléréséhez kötik:
azaz a korhatár emelkedése esetén a lejárat is kitolódna. A nyugdíjcélú megtakarítások
mindegyikénél, így a nyugdíjbiztosításnál is van lehetőség eseti befizetésekre: ez jól jöhet
akkor, ha éppen a szokásosnál magasabbak a vállalkozói bevételek. Fontos, hogy a nyugdíjbiztosítások esetében is érdemes körültekintően összehasonlítani a különböző szolgáltatók ajánlatait. Ugyanis jelentős különbségek lehetnek közöttük mind hozamok, mind költségek tekintetében.
Az optimális nyugdíjbiztosítás kiválasztásában segítséget nyújthat a Bankmonitor kalkulátora.
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