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Fizetési könnyítés
A. Fizetési halasztás

• legfeljebb 6 hónapig, legfeljebb 5M Ft erejéig (140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet)*
• legfeljebb 12 hónapig (főszabály)

B. Részletfizetés
• legfeljebb 12 hónapig, legfeljebb 5M Ft összegig (140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet)*
• legfeljebb 12 hónapig (főszabály)

C. Adótartozás részleges elengedése
• egy alkalommal legfeljebb 5M Ft összegig (140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet)**

* Az adózó a kérelmet a vészhelyzet megszűnését követő 30. napig kell előterjesztenie, melyben igazolja vagy valószínűsíti, hogy a
fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Alacsonyabb feltételrendszerrel bíró fizetési könnyítés.

** A veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz
százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási
tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

A fizetési könnyítés (halasztás/részletfizetés) és adómérséklés együtt nem kérhető, tehát C kedvezmény mellé 
nem adható A vagy B kedvezmény. 



A fizetési könnyítések szabályai
Nem engedélyezhető/kérhető fizetési könnyítés:

• a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra
• a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra
• a beszedett adóra

A részletfizetés maximum 12 hónapra kérhető.

A következő feltételek együttes megléte esetén engedélyezhető a fizetési könnyítés:
• az adósnak fizetési nehézsége áll fenn, amely miatt a tartozások azonnali vagy egyösszegű

megfizetésére nem képes
• a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel
• a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát várható az adótartozás későbbi időpontban való megfizetése



A fizetési könnyítések szabályai

Nem engedélyezhető a kérelem:
• ha a tartozás pénzügyi fedezete rendelkezésre állt az adótartozás

esedékességének időpontjában vagy azt követően, de a kérelmező más célra
fordította (például osztalékkifizetésre)

• magas házipénztár, illetve magas bankszámla egyenleg esetén is
visszautasíthatják a kérelmet, mivel a nyilatkozat alapján az adózó képes lett
volna a tartozások megfizetésére

• a kérelmező nem tette meg a szükséges intézkedéseket követeléseinek
behajtására

• a fizetési nehézség más részére történő ideiglenesen vagy véglegesen átadott
pénz, vagy a gazdálkodásból történő egyéb vagyonkivonás következménye



A fizetési könnyítések szabályai
Az automatikus fizetési könnyítés szabályai:

Az automatikus fizetési könnyítési kérelmet szintén a FAG01-es/FAM01-es nyomtatványon kell
megkérni, jelölve, hogy automatikus fizetési könnyítési kérelmet kérünk. Kizárólag abban az
esetben lehet jelölni, amennyiben szerepelünk a megbízható adózói adatbázisban. Amennyiben
nem minősülünk megbízható adózónak, a kérelem automatikusan elutasításra kerül.

Megbízható adózó estén:
• a fizetési nehézség fennállásának, illetve átmeneti jellegének vizsgálata nélkül
• nettó módon számított maximum 1,5 millió forint összegű adótartozásra
• a kifizető által magánszemélytől levont adó- és járulékkötelezettségek kivételével
• évente egy alkalommal
• legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyezhet a NAV

https://iriszoffice.hu/koronavirus-hatasa-az-adofizetes-teljesitesere-ii-resz/



Adóelőleg csökkentési kérelem

Ha a 2020-ra számított (várható) iparűzési vagy társasági adónk
alacsonyabb, mint a 2018-as és 2019-es év alapján számított
adóelőleg, úgy adóelőleg mérséklési kérelmet nyújthatunk be.
Fontos! adóelőleg mérséklési kérelmet csak az adóelőleg
esedékességét megelőzően lehet benyújtani. A beadványban le
kell vezetni a várható adóalapot.

Társasági adóelőleg mérséklés (ELOLEGMOD)
Iparűzési adóelőleg mérséklés (2020-18)

https://iriszoffice.hu/koronavirus-hatasa-az-adofizetes-teljesitesere-ii-resz/



Módosuló közzétételi szabályok

A 2019. évi beszámoló közzétételi határidő 2020. szeptember 30-ra tolódik.

A változó határidő maga után vonja az ekkor esedékes adófizetési
kötelezettségek befizetési határidejének a kitolódását is, így az alábbi
adónemekre vonatkozó adófizetési határidő is szeptember 30-ra tolódik:

• társasági adó
• kisvállalati adó
• energiaellátók jövedelemadója
• helyi iparűzési adó
• innovációs járulék

https://iriszoffice.hu/egypercesek/hogyan-valtozik-veszelyhelyzet-miatt-szamviteli-beszamolasi-kotelezettseg-hatarideje/



Módosuló közzétételi szabályok

A határidő módosítás hatással van az adóelőlegek összegének meghatározására is.

Két eset fordulhat elő:

https://iriszoffice.hu/ujabb-konnyitesek-koronavirus-jarvanyra-tekintettel/

Ha az előleg megállapításának időpontja
későbbi, mint a veszélyhelyzeti halasztás
időszakába eső (2020.04.21-2020.09.30)
adóelőleg fizetési határideje (például iparűzési
adó esetén 2020. szeptember 15. után kerül
benyújtásra az éves bevallás)
Ebben az esetben nem tudhatnánk előre az
adóelőleg összegét, így a legutóbb befizetett
adóelőleg összegét kell megfizetnünk.

Ha az előleg megállapításának időpontja
korábban történik, mint az aktuális adóelőleg
fizetési határideje (például iparűzési adó esetén
2020. szeptember 14-éig beküldésre kerül az éves
bevallás)
Ebben az esetben a megállapított adóelőleget kell
megfizetni az előírt határidőig.



Adótartozás inkasszómentes felhalmozása
A NAV a vészhelyzetet követő 15. napig nem foganatosít végrehajtásokat. (57/2020. (III. 23.) Korm. rendelete)

Az eljárási rend az alábbi:
• amennyiben a hatályba lépés előtti hatósági átutalási megbízást (inkasszót) a kötelezett még nem teljesítették, azt az adóhatóság

visszavonja
• amennyiben a bank a megbízást a szünetelés alatt teljesítette, az adóhatóság azt 8 napon belül visszautalja

https://iriszoffice.hu/egypercesek/szunetelo-adohatosagi-vegrehajtasi-eljarasok/

Amennyiben jövedelemletiltásról van szó, az eljárásrend így módosul:
• amennyiben a hatályba lépés előtti jövedelemletiltást még nem teljesítették teljes mértékben, az adóhatóság a letiltás felfüggesztéséről

tájékoztatja a munkáltatót
• a munkáltatónak vissza kell utalni azt az összeget a munkavállaló felé, melyet a szünetelés alatt vont le
• a munkáltató által a NAV felé a szünetelés alatt megfizetett összegeket az adóhatóság 8 napon belül visszafizeti a munkavállalónak
• A szüneteltetés előtt a letéti számlára befolyt összegek a tartozásokba beszámíthatók.
• A végrehajtáshoz való jog elévülése a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik.

https://iriszoffice.hu/egypercesek/hogyan-erinti-koronavirus-jovedelemletiltast/

A szünetelés csak az az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokra vonatkozik.



Banki finanszírozás halasztása
2020.03.25-től 2020.12.31-ig nem kötelező a pénzügyi vállalkozások valamint a
befektetési alapok felé történő hiteltörlesztés (ide értve a lízinget is) - (62/2020.
(III. 24.) Korm. rendelet)
 A fizetési moratórium hatálya nem érinti azokat az adósokat, akik az eredeti szerződési

feltételeknek megfelelően törlesztik hiteleiket.

 A rendelkezéseket a munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni.

 A hitelmoratórium kiterjed a garanciaszerződésekre, illetve a garanciavállaló nyilatkozatra.

 A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé
váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő
kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek
összegét.

 A díjakra azonos szabályok érvényesek, mint a kamatra.

https://iriszoffice.hu/aktualis/megjelentek-fizetesi-moratorium-reszletszabalyai/



Adókedvezmények
• Idegenforgalmi adó (140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet)

• Nem kell megfizetnie az adózónak a 2020. április 21 – 2020. december 31. időszakra eső idegenforgalmi adó összegét,
azonban az adót meg kell állapítani és be kell vallani. Adóbevallást benyújtani akkor nem szükséges, ha összege nulla.

• Mértéke 300 Ft / fő / vendégéjszaka, vagy az adóalap 4%-a az adózó választása alapján.

https://iriszoffice.hu/aktualis/idegenforgalmi-ado-elengedese-veszhelyzet-alatt/

• Turizmusfejlesztési hozzájárulás (47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet)
• A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett vállalkozások a 2020. márciustól 2020. júniusig terjedő

időszakra mentesülnek ezen kötelességük alól. Ezzel párhuzamosan a hozzájárulás bevallása és megállapítása is
szünetel erre az időtartamra.

• Az adó alapja az 5%-os adókulccsal nyújtott étkezőhelyi vendéglátás és a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás.
• Az adó mértéke 4%.

https://iriszoffice.hu/egypercesek/nem-kell-turizmusfejlesztesi-hozzajarulast-fizetni/

• Bért terhelő adók és járulékok
• TB járulékok
• SZOCHO
• Szakképzési hozzájárulás
• Kisvállalati adó (KIVA)

• Rehabilitáció hozzájárulás

• KATA vállalkozások adókedvezménye



Költségvetési támogatások

• Csökkentett munkaidőben foglalkoztatottak után
igényelhető támogatások

• Kutató-fejlesztő tevékenységet végzők után
igényelhető támogatások

• Beruházási támogatás közép és nagyvállalatok
számára (7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet)

https://iriszoffice.hu/tamogatas-versenykepesseg-javitasara/



Beruházási támogatás közép- és 
nagyvállalatok számára

A támogatást azok a közép- és nagyvállalatok vehetik igénybe, akik teljesítik a
feltételeket és igazolják az alábbiakat:

• december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a járvány
következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi, gazdasági nehézségei támadtak

• a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó
árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett

• nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el
• a felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a

felmerült károk teljes megtérítésére
• vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020.

december 31-ig fenntartja
• vállalja, hogy 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró értékű beruházást valósít

meg Magyarországon
• a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást



Beruházási támogatás közép- és 
nagyvállalatok számára

A támogatás mértéke: Olyan gazdasági szereplő nem kaphat
támogatást:

• amelynek a pályázat benyújtásakor
köztartozása van

• amelynek nem rendezettek a
munkaügyi kapcsolatai

• aki korábban jogellenesen felvett
pályázati támogatására vonatkozó
visszafizetési kötelezettségének még
nem tett eleget

BERUHÁZÁSI 
VOLUMEN

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

150.000 EUR – 300.000 
EUR

Beruházási érték 30%-a

300.001 EUR – 500.000 
EUR

Beruházási érték 40%-a

500.001 EUR –

Beruházási érték 50%-a, 
de max. 800.000 EUR-

nak megfelelő 
forintösszeg



Kedvezményes hitelfelvétel

Kamatmaximalizált kereskedelmi banki hitel (47/2020
(III. 18.) és 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet)

• A 2020. március 19-től kötött szerződés alapján felvett fogyasztói
hitelek (kivéve a zálogjoggal rendelkező szerződések) esetén a teljes
hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5
százalékponttal növelt mértékét.

• A jegybanki alapkamat 2020. március 19-i mértéke 0,9 %, így a teljes
hiteldíj mutató maximuma 5,9 % lehet.

• A rendelet hatálybalépésétől kötött szerződésekre 2020. december
31-ig kell alkalmazni.

https://iriszoffice.hu/aktualis/fogyasztoi-hitelek-maximalizalasa-2020-marcius-19-tol/



Kedvezményes hitelfelvétel
Hallgatói hitel (96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet)

• Diákhitel
• A hallgatók legfeljebb 500 000 forint összegű szabad felhasználású kamatmentes hitelre

jogosultak megélhetési költségeik finanszírozásához.
• A hitelt május 1-jét követően legkésőbb 2020. december 31-ig lehet igényelni.

• Felnőttképzési hitel
• A felnőttképzésben részt vevők maximum 1 200 000Ft összegű kamatmentes hitelt

vehetnek igénybe.
• Feltétel: be nem töltött 55. életév

Mindkét hitel egy összegben vehető fel. A hitelszerződés megkötésének legutolsó dátuma pedig
2020.12.31. lehet. A jogosultságot a Diákhitel szervezet ellenőrzi.
A törlesztést a felvételt követő 1 év elteltével kell elkezdeni, havi egyenlő részletekben. A
törlesztési idő 1-5 év lehet, erről a hitelfelvételkor az igénylő dönt.
A családtámogatás erre a termékre is érvényes. A második gyermek születésekor a kormány
elengedi az édesanya tartozásának felét, míg a harmadik gyermek után annak egészét.



Kedvezményes hitelfelvétel
Hallgatói hitel (96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet)

A Diákhitel 1 az első tanulmányi félévre visszamenőleg is igényelhető akár 350 ezer
forint értékben 2020. június 15-éig.

Külön döntést hozott a Kormány a szabad felhasználású Diákhitel 1 eddigi havi
maximum 70 000 forintos keretének 150 000 forintra emeléséről, mely 2020.
augusztus 15-től elérhető kedvező kamatfeltételek mellett.

A Nyelvtanulási Diákhitel megszüntetésre kerül 2020. május 1-jétől. Az eddig felvettek
hitelek ugyanakkor májustól kamatmentessé válnak.

https://iriszoffice.hu/aktualis/majus-1-jetol-szabad-felhasznalasu-diakhitel-
hallgatok-es-felnottkepzesben-reszt-vevo-szamara-55-eves-korig/



Kedvezményes hitelfelvétel

Széchenyi hitel
• Forgóeszköz hitel
• Beruházási hitel
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