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11. Hogyan változnak a SZÉP-kártyára vonatkozó szabályok? 

A 2020. évben a Széchenyi Pihenő Kártya 

a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint (225 ezer forint helyett), 

b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint (150 ezer forint helyett), 

c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint (75 ezer forint helyett) 

összegig minősül béren kívüli juttatásnak. 

A 2020. április 22-től 2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében nem terheli szociális hozzájárulási 

adókötelezettség a SZÉP Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget, így 

a jelenlegi 32,5 %-os adóteher 15%-ra csökken. A fentiekre tekintettel a kedvezményes adókulcs mellett 

adható összeg közel megduplázódik, emellett 2020-ban a rekreációs keretösszeg 450.000,- Ft-ról 

800.000,- Ft-ra nő. 

 

 

 

12. Milyen adófizetési könnyítések vehetőek igénybe? 

 

• Fizetési halasztás, a részletfizetés engedélyezése és az automatikus részletfizetési kedvezményen 

(változatlan szabályok mellett lásd korábbi hírmondót) 

• A fentieken túl 2020. április 22-től az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett 

személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az 

adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió 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 igazolja vagy 

valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A kérelmet az 

elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton vagy írásban is benyújthatja. 

A fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes, a kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap. 

• A nem természetes személy adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig 

előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20 százalékkal, de 5 

millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező 

gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.  
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13. Hogyan változnak az adózói minősítésre vonatkozó szabályok? 

 

• A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói 

minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon 

belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való 

hivatkozással. 

 

• A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés során az állami adó- és vámhatóság a 

kockázatos adózónak minősítés során a feltételek vizsgálata során figyelmen kívül hagyja a 

veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség 

megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet. 

 

• A nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzététele során az állami adó- és vámhatóság 

figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes 

adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adóhiány és jogkövetkezmény 

összegét. A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik 

nap negyedévét követő nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzététele során az állami 

adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harminc 

napon belül esedékes adótartozást. 

 

 

Teljes terjedelmű összefoglalónkat IDE kattintva olvashatják 

 

https://www.krs.hu/sites/default/files/tudastar/krs_rendkivuli_hirmondo_2020._aprilis_29.pdf

