
 

  

 

13+1 – az új gazdaságvédelmi csomag 

 

Miközben a cégvezetők, könyvelők, könyvvizsgálók a 2018-as év lezárásának és a beszámolók 

benyújtásnak utolsó simításait végzik és ismét vizsgázik a cégkapu rendszer, addig a folyó üzleti évet is 

érintő, de a 2020-as év tervezésénél már mindenképpen figyelembe veendő, bizonyos kérdésekben 

jelentős változásokat jelentett be a Pénzügyminiszter „gazdaságvédelmi csomag” elnevezéssel. 

1. A szociális hozzájárulás mértéke 2%-kal csökken, így 2019. július 1-jétől csak 17,5 százalékot 

kell fizetnie a munkáltatóknak. 

2. A KIVA mértéke 2020. január első napjától 12%-ra csökken. 

3. Az EVA-t megszüntetik. Ez a bejelentés sok szellemi foglalkozásúnak okozhat fejfájást és 

igényelhet újratervezést, mert nem minden érintett vállalkozás számára megoldás a KATA vagy 

a KIVA rendszere, ahogy a „klasszikus” társasági adós elszámolás sem, nem véletlenül váltottak 

és maradtak a folyamatos EVA adókulcs ellenére is ebben a konstrukcióban. 

4. Eltörlik az eddig megszokott december 20-ig történő adófeltöltési kötelezettséget a 100m Ft 

árbevételű vállalkozások esetében is, csak a következő évi május 20-i bevallásig kell 

megfizetni azt. Ez az intézkedés alapvetően megváltoztatja és könnyíti az eddigi beszámolás 

készítési rendszert a társaságoknál. 

5. A reklámadó kulcsát 0%-ra csökkenti a kormány jelenlegi javaslata, mely 2022. december 31-

ig lenne érvényben. 

6. A fizetendő áfa mértékét 18%-ról 5%-ra redukálja a szálláshely szolgáltatók esetében az 

előterjesztés, ami nagy lökést adhat a turizmusnak. 

7. Szintén áfára vonatkozó intézkedés, hogy a kistelepüléseken megvalósuló lakóingatlan 

építésnél, bővítésnél, felújításnál az adó 5 millió forintig visszaigényelhetővé válik. 

8. Társaságok számára is elérhetővé válik a munkásszállók építését támogató program. 

9. A fejlesztési adókedvezmények csökkentése is várható. 

10. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. jegyzett tőkéjét a vállalkozások hitelezésének segítésére a 

kormány 10 milliárd Ft-tal megemeli. 

11. Szintén emelik az Agrárgazdasági Hitelgarancia Alapítvány tőkéjét mintegy 5 milliárd 

forinttal a mezőgazdasági cégek támogatásának megerősítése érdekében. 

12. Az öntözéses rendszer fejlesztésére 2020-2030 között évi 17 milliárd forintot különítenek el. 

13. A K+F keretet 32 milliárddal emelik, ezzel 2020-ra 157 milliárdnyi támogatás jut a területre. 

 

 

 


