
 

  

 

5. Milyen könnyítések vehetők igénybe az innovációs járulék fizetésében? 

(i) A 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli 

innovációs járulék megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségnek, továbbá az éves 

járulékbevallással egyidejűleg teljesítendő innovációs járulékelőleg megállapítási és bevallási 

kötelezettségnek 2020. szeptember 30-ig lehet eleget tenni. 

 

(ii) A járulékelőleg összegét az adózó az utolsó rendelkezésre álló járulékelőleg-bevallásban 

megállapított előleg-kötelezettség alapulvételével, azonos ütemezésben állapítja meg és a rá 

irányadó határidőig fizeti meg. 

A fenti könnyítésék az eltérő üzleti évet alkalmazó adózókra is vonatkoznak. 

 

6. Milyen adókönnyítések lépnek hatályba az idegenforgalmi adó tekintetében? 

A 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 

idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek 

nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania 

az adóhatósághoz (kivéve, ha annak összege nulla). 

 

7. Milyen kedvezményekben részesülnek a közúti szállítók? 

(i) A veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig közúti 

fuvarozónak a kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység miatti 

EKAER szám megállapítása során nem kell biztosítékot fizetnie. 

(ii) A 2020. március 11. és április 21. között megfizetett kockázati biztosítékot az állami adó-és 

vámhatóság haladéktalanul visszautalja.  

(iii) Az EKÁER rendelet szerinti egyedi mentességre vonatkozó szabályoktól eltérően az útszakasz 

mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt végig fennáll. 

 

8. Milyen kedvezmények vonatkoznak a pénztárgépekre a veszélyhelyzet ideje alatt? 

(i) Ha a pénztárgépek az üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éves 

határidő, ha veszélyhelyzet ideje alatt, azaz (2020. március 11 után) járna le, akkor az AEE 

szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatára és szükség szerinti módosítására 

irányuló felülvizsgálatot az pénztárgép üzemeltetője a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 

napon belül köteles elvégeztetni. Ez a határidő irányadó az élelmiszer-értékesítést 

kezelőszemélyzet nélkül végző automaták vonatkozásában is. 

 

Teljes terjedelmű összefoglalónkat IDE kattintva olvashatják 
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