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 Adózási változtatásokat javasolnak a koronavírus járvány 
miatt 
portfolio.hu 

Az adórendszer könnyítésére nagy szüksége lenne most a vállalatoknak, és az Adótanács-
adók Egyesülete most meg is küldte javaslatait a pénzügyminiszternek. Ezek az 
áfabevállason át a katáig több adónemet is érintenek. 

Részletes javaslatokat dolgozott ki az Adótanácsadók Egyesülete az adózási könnyítésekről, 
ezt pedig megküldték a pénzügyminiszternek is – írja közleményében az egyesület. Úgy vé-
lik hogy ezek is segítséget jelenthetnek a kkv-knál bekövetkező adminisztrációs fennakadá-
sok, és a várható pénzügyi nehézségeik enyhítésében. 
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 A szervezet szerint az áfában a kisvállalkozásoknak – megszüntetve a jelenlegi az árbevé-
teli korlátot – lehetővé kell tenni, hogy év közben is bejelentkezhessenek a pénzforgalmi áfa 
alá, hogy ne legyenek kitéve annak, hogy akkor is áfát fizessenek, amikor a vevő nem fizette 
ki a számlát. Erre a bonyolult áfabevallás helyett legyen elég egy egyszerűsített nyilatkozat a 
fizetendő áfáról. Ezt írják a közleményben: 

Lehetővé kell tenni azt is, hogy aki az előbbit nem választja, vagy nem választhatja, az 2019. 
év egy havi, negyedévi bevallott áfája átlaga alapján fizethessen áfaelőleget, de azt korrigál-
hassa az előző évi egy havi/negyedévi árbevételéhez viszonyított (csökkenő) árbevétele 
változásával, és tehesse mind ezt külön bevallás nélkül előlegbevallásnak minősülő átuta-
lással, valamint egyszerűsítetten kérhesse az áfa kiutalását rövid határidővel. 

Ha határidőre nem tudott a vállalkozó áfa bevallást, nyilatkozatot beadni, és az áfa előleget 
megfizette, vagy kiutalási kérelmet nyújtott be, vagy határidőre ugyan beadta áfa bevallását, 
nyilatkozatát, de azt önrevízióval módosítja, akkor mentesüljön az önrevíziós- és késedelmi 
pótlék alól – áll a közleményben.   

Továbbá azt javasolják, hogy kerüljön felfüggesztésre minden áfával kapcsolatos (belföldi, 
EU-s) összesítő nyilatkozat beadási kötelezettsége, mert megítélésünk szerint ez is jelentő-
sen csökkentené a vállalkozások leterhelését a megváltozott munkafeltételben, körülmé-
nyekben. 

 Ha az bérek utáni adóról és járulékról nem tud a vállalkozás havi bevallást beadni –mert a 
járvány miatt például a könyvelője, bérszámfejtője a számfejtést, bevallást nem tudja időre 
elkészíteni – akkor az adókat, járulékokat egy egyszerű számítással a kifizetett nettó bérből 
lehessen megállapítani az egyesület szerint, és az NAV-nak adó- és járulék előlegként meg-
fizetni. Később, amennyiben erről már be tud adni bevallást, akkor mentesüljön minden pót-
lék és bírság alól.  Az Adótanácsadók Egyesületének további javaslatai: 

•  A KIVA szerint adózónak ne kelljen negyedéves bevallást beadnia, és az adót (bér-
elszámolás hiányában) nem az elszámolt, hanem a ténylegesen kifizetett bér, bérelő-
leg után tehesse meg. 

•  A KATA adózók esetében szükségesnek tartják, hogy amennyiben havonta nem tud-
ják az adót fizetni, akkor azt minden szankció nélkül megfizethesse a veszélyhelyzet 
megszűnésétől számított 6 hónapot követő időpontig részletekben.  

•  A veszélyhelyzet időszaka alatt a foglalkoztatottak kérésére adott fizetés nélküli sza-
badság esetén kerüljön felfüggesztésre a Tbj biztosítási valamint a társadalombiztosí-
tási nyugdíj tv szolgálati idő tilalmára vonatkozó szabálya, és járulék fizetése nélkül is 
minősüljön biztosítottnak a foglalkoztatott, és ezen idő számítson szolgálati időnek. 

•  Szükségesnek tartják, hogy az a kialakult helyzet miatt kerüljön egy évvel elhalasz-
tásra a 2020. július 1-től tervezett online számla beküldés bevezetése, mert a vállal-
kozásokat a felmerült/felmerülő piaci és foglalkoztatási problémák miatt nem szabad 
ezzel terhelni. 

• A május 31-ei határidejű adóbevallások (TAO, KIVA, HIPA) beadási és adófizetési 
határidejét hosszabbítsák meg a veszélyhelyzet megszüntetését követő naptól szá-
mított 30. napig. 

•  Az SZJA bevallások beadási és adófizetési határidejét hosszabbítsák meg a ve-
szélyhelyzet megszüntetését követő naptól számított 30. napig. 
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•  Szükségesnek látják azt is, hogy a számviteli beszámolók, könyvvizsgálati kötele-
zettségek határidejét hosszabbítsák meg a veszélyhelyzet megszüntetését követő 
naptól számított 30. napig, valamint, hogy minden állami adatszolgáltatás, statisztika 
(MNB, KSH, stb) beadásának határidejét hosszabbítsák meg a veszélyhelyzet meg-
szűntetését követő naptól számítottan 45. napig. 

 

Az IPOSZ javasolja a gazdaságvédelmi intézkedések kiter-
jesztését a kisiparosokra 
hirado.hu 

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) az kéri a kormánytól, hogy a kisipa-
rosokra, főleg a lakossági szolgáltatásban dolgozó kisvállalkozókra is terjesszék ki a 
gazdaság- és munkahelyvédelmi intézkedéseket – mondta Németh László a szövetség 
elnöke az MTI-nek. 

Németh László kifejtette, a szakmai ipartestületektől érkezett jelzések alapján úgy látják, 
hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe kerülnek a lakossági szolgálatást nyújtó 
kisvállalkozók, mivel drasztikusan visszaesik megrendelésük. 

Az IPOSZ a miniszterelnöknek küldött levelében azt kérte, hogy a más ágazatokban beveze-
tett közteherviselési könnyítést terjesszék ki az iparosokra is. Az iparos vállalkozások jó ré-
sze a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerint adózik, hasonlóan a taxisokhoz, 
ahol az átalányadó-fizetési kötelezettséget június 30-ig elengedik – hívta fel a figyelmet. 

Az IPOSZ elnöke beszámolt arról, hogy a szövetség a nehéz időszakban információval segíti 
tagságát a járványhelyzettel összefüggésben. Például bővítik az ingyenes jogpont szolgálta-
tást, hogy minél több munkaadó és munkavállaló kapjon jog tanácsot a kialakult helyzetben 
alkalmazható szabályokról. 

Németh László elmondta azt is, hogy a szövetség szakmai anyagokat juttat el a vállalkozók-
hoz arról, hogy egy adott szakmában milyen stratégiát készítsenek maguknak a további mű-
ködésükhöz, valamint arról is, hogy a lakossági szolgáltatást nyújtók – például a csőtörést 
elhárító vízvezetékszerelők – hogyan kerülhetik el a fertőzést. 

Áfafizetési könnyítési lehetőségek 
adozona.hu 

Bár a március 18-án bejelentett adó- és járulékfizetési könnyítések sokak számára je-
lenthetnek hosszabb távon megoldást a válságkezelésre, de a legégetőbb és időben is 
legsürgetőbb probléma az áfafizetés a vállalkozások számára, mely jelen szabályok 
szerint a március 20-án esedékes a februári kiszámlázott bevétel alapján. „E határidő 
betartása a hirtelen támadt cash-flow nehézségek közepette bizonyára számos vállal-
kozásnak nehézséget okoz. Ezért központi intézkedések lennének szükségesek, de jó 
hír, hogy ezek hiányában is van lehetőség a könnyítésre” – hívta fel a figyelmet 
Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere. 
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A befizetendő áfa elvileg olyan tételekből keletkezik, amelyet a vállalkozás már eladott, így 
az adóra kellene, hogy legyen fedezet, bár ez még normál üzletmenet mellett sincs mindig 
így. Egyrészt a bevételekből kell kigazdálkodni a bér- és fenntartási költségeket, ebből kell 
teljesíteni a beszállítóknak esedékes kifizetéseket is, és csak ezután következik az áfa. Más-
részt az, hogy egy bevételt kiszámláztunk, nem mindig jelenti azt, hogy az ellenérték be is 
folyt. A vállalatok pénzügyi helyzete tehát az egyébként is a folyamatosan változó a cash-
flow függvénye, de most az egyre több iparágban jelentkező forgalomkiesés láncreakciót 
válthat ki, és fizetésképtelenséget okozhat az egész gazdaságban. Sajnos nemcsak a gaz-
daságélénkítő csomagban jelzett iparágak, hanem a gyártás és kereskedelem nagy része is 
érintett ebben. A járvány miatt elmaradt vásárlások ezért különösen nagy nehézségeket tud-
nak okozni az adófizetésekben. 
 
Megoldást jelenthetne az adó fizetésének pótlékmentes halasztása, illetve a szintén pótlék-
mentes részletfizetési lehetőségek. Kedvező lenne továbbá az is, ha a fizetési kedvezmé-
nyek igénylésének szabályait tennék rugalmasabbá – írja Jancsa-Pék Judit. 
 
Központi intézkedések hiányában sincs azonban minden veszve, különösen a megbízható 
adóalanyok számára! Az úgy nevezett automatikus fizetési könnyítés keretében a megbízha-
tó adózók elektronikusan előterjesztett kérelmére az adóhatóság gyorsan tud fizetési könnyí-
tést biztosítani legfeljebb 1,5 millió forint összegű adótartozásig anélkül, hogy vizsgálnák, 
hogy kinek a hibájából alakult ki a fizetési nehézség, vagy, hogy valóban átmeneti jellegű-e. 
A jelenleg érvényes normál szabályok szerint a kifizető által magánszemélytől levont adó- és 
járulékkötelezettségek kivételével évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes 
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhetnek. 
 
Ezen kívül az automatikus könnyítés értékhatára felett is lehet fizetési kedvezményt kérel-
mezni kizárólag elektronikusan úton a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető űrlap-
okon. Ugyanígy járhatnak el a „megbízható”-nak nem minősített adózók is. 
 
Kérelemmel a fizetési kötelezettség halasztható, kérhető a részletekben történő megfizetés, 
továbbá a mérséklés és az elengedés is. A kérelmeket főszabály szerint első fokon a NAV 
megyei (fővárosi) illetékes igazgatósága Fizetési Kedvezmények Osztálya felé kell benyújta-
ni 10 000 forint illeték ellenében. 
 
A pótlék- és bírságtartozás kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén csökkenthető, 
engedhető el, ha a tartozás megfizetése ellehetetlenítené a gazdálkodást. A jelenlegi speciá-
lis vírushelyzet bizonyára besorolható a kivételes méltánylást érdemlő kategóriába. A mér-
séklést ott szokták alkalmazni, ahol ezzel a racionális gazdálkodás még helyreállítható vagy 
elősegíthető. 
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Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 2020-ban 
adozona.hu 

A kialakult járvány miatt sok egyéni vállalkozó fontolgatja, hogy szünetelteti e tevé-
kenységét. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evct.) 18. paragra-
fusa alapján az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó legalább 1 
hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti az egyéni vállalkozói tevékenységét. Ez vonat-
kozik a személyi jövedelemadóról szóló törvény és a kisadózókról szóló törvény hatálya alá 
tartozókra is. 
 
Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység 
folytatását be kell jelenteni – elektronikus úton – a fővárosi, megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalánál. Ha a két év elteltével az egyéni vállalkozó nem jelenti be az 
egyéni vállalkozói tevékenység folytatását, akkor a törvény erejénél fogva megszűnik a ma-
gánszemély egyéni vállalkozói jogállása. 

A cégek megszüntetéséről, átalakulásáról, végelszámolásáról és felszámolásáról itt tudhat meg többet! 

A bejelentést a 20T101/E nyomtatványon kell megtenni a szüneteltetés kezdetekor és a 
szüneteltetés végén is. (2020. július elsejétől a NAV-hoz kell majd bejelenteni.) 

Özönlenek a vállalkozók segélykérései a koronavírus miatt 
origo.hu 

 

Egy autókereskedő a járvány miatt visszalépő vevő miatt, egy szakács pedig a tizedé-
re csökkentett fizetése miatt fordult segítségért a kamarához. Olyan sok megkeresést 
kaptak, hogy szinte fel sem tudják dolgozni a panaszokat – mondta a Magyar Nemzet-
nek Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. 

Parragh László a lapnak adott interjújában azt mondta, örül, hogy a kormány gazdaságvé-
delmi döntései közé bekerültek a javaslataikból, de szerinte nagyon nehéz megmondani, 
hogy mi mindenre lesz még szükség. Nem tudjuk ugyanis, hogy a válság meddig tart és mi-
lyen mélyen fejti ki pusztító hatását. Észnél kell lenni, mert ha az elején túl sok pénzt égetünk 
el, később hiányozhatnak az erőforrások. A bankrendszer is tud segítséget nyújtani, de ha 
túlterheljük a pénzügyi szektort, akkor annak az árát utóbb meg kell fizetni. - mondta. 

A vállalkozásoktól érkezett segélykérésekről azt mondta, hogy szélsőségesek és döbbenetes 
mennyiségben futnak be. Hozzátette, olyan sokan fordulnak hozzájuk, hogy szinte fel sem 
tudják dolgozni a panaszokat. Példákat is említett, hogy egy autókereskedő egy vitás eset 
rendezésében kért segítséget. 71 éves ügyfele megrendelt egy autót, le is előlegezte, majd a 
kocsi megérkezése után azt mondta, hogy adják vissza a pénzét, mégsem kéri az autót, 
mert ilyen helyzetben nem biztos, hogy használni fogja. Egy szakács pedig azért kereste 

https://adozona.hu/jogtar/54988_2009_CXV_torveny_egyeni_vallalkozorol_egyeni/232073
https://adozona.hu/akciok/Cegek_atalakulasa_es_megszunese_Megjelent_l_QH4R44
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/ozonlik-a-kisvallalatok-segelykerese-a-kamarahoz-7913510/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/ozonlik-a-kisvallalatok-segelykerese-a-kamarahoz-7913510/
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meg őket, mert a 600 ezer forintos nettó fizetését az étterem minimális forgalmára hivatkoz-
va a tulajdonos nettó 70 ezerre csökkentette, ő pedig nem tud megélni a feleségével és két 
gyerekével. 

Parragh László brutális hatásokra számít a koronavírus-járvány miatt. Gondoljunk csak a 
turizmusra. Bezárnak a szállodák, szabadságra küldik a dolgozókat. Ha a fizetett szabadság 
lejár, jön a fizetés nélküli, míg többeket egyszerűen elbocsátanak. - mondta a Magyar Nem-
zetnek. 

Nagyon nagy hibának tartja a 2008-as világválsághoz hasonlítani a most kialakult helyzetet. 
„A 2008-as pénzügyi buborékból indult ki, majd gyűrűzött át gazdasági krízisbe. A mostani 
pedig egészségügyi, járványügyi válság, amelynek természetesen szintén jelentősek a gaz-
dasági, pénzügyi következményei.” Emiatt szerinte más módon kell kezelni is.  

Nem szabad azokhoz az eszközökhöz nyúlni, amelyeket 2008-2009-ben az akkori kormány 
bevetett. Azok kizárólag megszorításokból álltak, amelyek főként a lakosságot érintették. 
Helyesen mondta a miniszterelnök, hogy növekedéstámogatásra van szükség. Először ter-
mészetesen meg kell akadályozni, hogy összedőljenek a legnagyobb bajba került ágazatok. 
Ezért van szükség szektorális beavatkozásokra. A minap bejelentett intézkedések között is 
találunk ilyen lépéseket. Be kell avatkozni a folyamatokba - tette hozzá. Kiemelte, nem állhat 
le mindenütt a munka, mert annak súlyos következményei lesznek. 

Úgy gondolja, hogy a magyar gazdaság sokkal erősebb, mint azt sokan gondolnák. „Ha 
ügyesen és okosan kezeljük a nehézségeket, akkor ahogy a válság kezd enyhülni, elindul az 
építkezés. Ennek jeleit akár egy-két hónap múlva már láthatjuk is. Ez nem azt jelenti, hogy 
ennyi idő után minden ott folytatódik, ahol abbamaradt.” 

Az eddig rekordokat döntő budapesti turizmusról pedig azt mondta, hogy legalább egy évre 
lesz szüksége ahhoz, hogy lábra álljon. A vidéki turizmus jóval hamarabb újraéledhet. „Az 
emberek alig várják majd, hogy kiszabadulva a karanténból elutazzanak feltöltődni, és meg-
erősödve álljanak vissza a munkába” - mondta a Magyar Nemzetnek Parragh László. 

Veszélyhelyzet: ebben a körben nem kell adót fizetni 
kemma.hu 

Megjelentek az újabb gazdasági csomag részletei a Magyar Közlönyben. 

Megjelentek az újabb gazdasági csomag részletei a Magyar Közlönyben. Ebben a többi kö-
zött szerepel, hogy 

a kormány további 81 480 kisvállalkozónak ad június 30-áig mentességet a kata (kisadózó 
vállalkozások tételes adója) átalányadó-fizetési kötelezettsége alól a koronavírus-járvány 
miatt 

− írja a Magyar Nemzet. 

A kibővített kör a következő tevékenységeket sorolja fel: 

• taxis személyszállítás, 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/veszelyhelyzet-ebben-a-korben-nem-kell-adot-fizetni-7922615/
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• fodrászat, szépségápolás, 

• festés, üvegezés, 

• egyéb humán-egészségügyi ellátás, 

• villanyszerelés, 

• fizikai közérzetet javító szolgáltatás, 

• előadó-művészet, 

• víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, 

• szakorvosi járóbeteg-ellátás, 

• épületasztalos-szerkezet szerelése, 

• sport, szabadidős képzés, 

• tetőfedés, tetőszerkezet-építés, 

• általános járóbeteg-ellátás, 

• padló-, falburkolás, 

• fogorvosi járóbeteg-ellátás, 

• előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, 

• egyéb sporttevékenység, 

• fekvőbeteg-ellátás, 

• konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, 

• üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, 

• testedzési szolgáltatás, 

• egyéb vendéglátás, 

• egyéb szálláshely-szolgáltatás, 

• szerencsejáték, fogadás, 

• idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás, 

• szállodai szolgáltatás. 

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a jogosultságot a társada-
lombiztosítási ellátásokra. E rendelkezést az alkalmazhatja, aki a megjelölt tevékenységi 
körben 2020. február hónapjában már katás vállalkozó volt. A március 1. előtt keletkezett 
tartozásokra haladékot adnak. Az összeget a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét 
követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben lehet megfizetni. 
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A rendelet szélesítette azoknak az ágazatoknak a körét, amelyeknél június 30-ig a munkálta-
tók járulékfizetési kötelezettségét elengedik, a munkavállalókét csökkentik. Az érintett kör a 
következő: 

• taxis személyszállítás, 

• szálláshely-szolgáltatás, 

• vendéglátás, 

• alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység, 

• sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység, 

• szerencsejáték, fogadás, 

• film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás, 

• konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, 

• napilapkiadás, 

• folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

• műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás. 

A rendelet kimondja azt is, hogy a gyes és a gyed jogosultsága a veszélyhelyzet időszaká-
ban nem járhat le, az ellátást folyósítani kell. A kormány a kilakoltatásokat és a végrehajtói 
lefoglalásokat viszont erre az időszakra felfüggesztette. Egy olyan pont is szerepel a rende-
letben, amely az érintés elektronikus fizetéseknél ötezer forintról tizenötezer forintra emeli 
azt az összeget, amíg nem kell használni a PIN kódot. Ez utóbbit néhány nappal ezelőtt a 
Magyar Nemzeti Bank javasolta. 

Így készülnek a koronavírusra a vállalkozások: ez lehet a 
csodafegyver a járvány ellen? 
penzcentrum.hu 

Az új koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben nagyon fontos a vállalkozások 
számára a talpon maradáshoz, hogy új megoldásokat, szolgáltatásokat alakítsanak ki. 
A rugalmas hozzáállást preferálják nem csak a pszichológusok, hanem a gazdasági 
szakemberek is, ami jelen esetben a kulcsot biztosíthatja egy-egy vállalkozás túlélé-
séhez. Számos cég most követendő példákkal és jó gyakorlatokkal próbál mutat mu-
tatni a társai számára is. A HelloVidék most összeszedte néhány baranyai vállalkozás 
megújulásának, rugalmasságának történetét. 

Minden eddiginél nehezebb a talpon maradás most a vállalkozások számára: a járványügyi 
helyzet, a fokozódó esetszámok, az elrendelt szigorítások, a fokozott egészségügyi- és higi-
éniai elvárások, a folyton változó jogi környezet miatt bizony szinte naponta frissíteniük esz-
köztárukat. Ahogy jól látszik, a legnagyobb érvágást az éttermek, cukrászdák, kávézók, a 
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kulturális és szórakoztató szolgáltatásokat biztosító vállalkozások és a turisztikai iparágak 
képviselői szenvedték. 

Több kereskedelmi üzlet és vendéglátóipari vállalkozás döntött úgy, hogy a munkatársai és 
vendégei biztonsága érdekében inkább már most bezárja a kapuit abban bízva, hogy "már 
csak néhány hét" és lecseng a járványügyi helyzet, ami után újra kinyithatnak. Ők azok, akik 
már most vállalták a veszteséges működés kockázatát és igen bizonytalan helyzetbe kerül-
tek. Mások óriási odafigyelés mellett üzemelnek tovább, betartva a fokozott egészségügyi és 
higiéniai szabályokat, miközben B és C verziókon, megoldási alternatívákon jár az agyuk. 
Sokan pedig már egy úgymond "mellékszálon" gondolkodnak, és megpróbálnak a saját vál-
lalkozásuk kapacitásával a társadalom segítségére lenni ebben a kritikus helyzetben - írja a 
lap. 

A teljesség igénye nélkül nézett néhány jó példát Baranyából a közösségi média se-
gítségével: 

• Blazek es Anni így mondott köszönetet: "Ebben a nehéz helyzetben mindennél fonto-
sabb az összetartás, a törődés, a felelősségteljes viselkedés, a felelősségvállalás 
társadalmi szinten. Cégünk kiemelten fontosnak tartja, hogy ezekben az időszakok-
ban is a közös jót szolgálja, hisszük, hogy közös erővel felülemelkedhetünk ezen a 
helyzeten. Ezt hangsúlyozva szeretnénk felajánlani 5000 db mosható, 100% pamut 
anyagból készült védőmaszkot a Pécsi egészségügyben dolgozóknak, akik nap mint 
nap, fáradtságot nem ismerve küzdenek minden ellátásra szoruló társunk egészsé-
géért. Köszönjük minden egészségügyi dolgozónak az áldozatvállalását Magánsze-
mélyeknek is elérhetővé tesszük a maszkokat, korlátozott darabszámban: Max. 10 
db/fő/hét, a maszkok ára 200 Ft/db." 

• A Királyegyházi Általános Iskola posztja a cementgyárnak címezve: "Hálásan köszön-
jük a gyors segítséget a Királyegyházi LAFARGE Cementgyárnak: Hoffmann Tamás 
Ügyvezető igazgatónak a jószándékú döntést és Grim Gergőnek az azonnali cselek-
vést, melyek eredményeként kaptunk a tanítványaink számára 16 db asztali számító-
gépet és monitort. Volt tanítványaink: Maczkó Patrik és Kristóf, most nézik át a gépe-
ket, hogy amint lehet, mindet eljuttathassuk a rászorulóknak, hogy akadálymentes le-
gyen a tanulás. Folyamatban vannak az igényfelmérések, és természetesen az iskola 
saját mobil digitális eszközeit is oda fogjuk adni az otthontanulás elősegítésére. Kö-
szönöm Patonai Balázs rendszergazdánknak a mai emberfeletti eszközfrissítést! Egy 
- az iskolában maradt taneszközeiért érkező - kisdiák már haza is vihette a hardvert." 

• A Blumart Virágüzlet felajánlása: A kialakult helyzetre való tekintettel sokan tudjátok 
már, hogy úgy döntöttünk hétfőn, a kis virágüzletünket ideiglenesen ameddig szüksé-
ges, szomorúan de zárva tartjuk... Mi mégis kedveskedni szeretnénk nektek! Kis üz-
letünk elé...kipakoltuk a virágainkat amit szívből adunk nektek! Vigyetek egy kis ta-
vaszt vidámságot általuk haza! A kirakott virágok bátran ingyen elvihetők!" 
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Haladékot ad a NAV az online számlaadásban 
origo.hu 

Három hónap haladékot kapnak a vállalkozások a koronavírus járvány által előidézett 
rendkívüli helyzetre tekintettel az online adatszolgáltatás 2.0 verziójának kötelező al-
kalmazására - közölte az adóhatóság. Az új határidő 2020. április 1-je helyett 2020. jú-
lius 1. Addig a vállalkozások a már megszokott módon teljesíthetik adatszolgáltatási 
kötelezettségüket, az adóhatóság ugyanakkor azt javasolja, aki megteheti, mielőbb 
álljon át az új rendszerre. 

„A járvány miatt életbe lépő korlátozások miatt számos vállalatnál a napi üzletfolytonosság 
biztosítása is bizonytalanná vált. Ráadásul a megváltozott üzletmenetre történő átállás a 
legtöbb helyen olyan mértékű technikai erőforrás bevonását igényli, hogy az adóhatóság 
által felkínált tehermentesítés szinte mindenhol szükségszerű" – mondta el Sík Richárd, a 
Deloitte adótechnológiai csapatának menedzsere. 

A három hónapos haladék jó esélyt ad arra, hogy megváltozott működési rend mellett is 
minden társaság lekövethesse az online adatszolgáltatási kötelezettségben felmerült változ-
tatásokat. Ezen felül az új határidő lehetőséget kínál az alkalmazkodásra azon cégek számá-
ra is, akik eddig nem foglalkoztak az átállással, vagy a visszamenőleges adatminőség javítá-
sával.Három hónappal több idő áll rendelkezésre, hogy amennyiben szükséges, segítséget 
kérjenek, és júliusra megfelelhessenek a megváltozott adatszolgáltatási feltételeknek. 

Mindezeken felül, további tehermentesítés is felmerülhet az online számla-
adatszolgáltatásban. Az eredeti szabályok szerint július 1-jétől az adatszolgáltatási kötele-
zettség kiterjesztésre kerülne, azaz – a számlában áthárított adó összegétől függetlenül – 
adatot kellene szolgáltatni szinte minden olyan kiállított számla tekintetében, amelyet belföldi 
adóalany számára, belföldön teljesített ügyletről állítanak ki. 

„Az online számla-adatszolgáltatás által érintettek köre emiatt számos új szereplővel bővül-
het, a jelenleg adatot szolgáltató vállalatok jelentéstételi ügyletköre pedig nagyban kiegé-
szülne.A mostani halasztásra tekintettel azonban elképzelhető a július 1-jei 
értékhatárcsökkentés elhalasztása, bár ez a lépés mindenképp jogszabálymódosítást igé-
nyel– tette hozzá Tancsa Zoltán, a Deloitte adó osztályának partnere. 

 


