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Az Alaptörvény 6.  cikkének (1)  bekezdése  alapján „A koronavírus-járvány okozta  gazdasági
nehézségekre  tekintettel  a  kisvállalkozók  versenyképességét  javító  és  pénzügyi  helyzetét
erősítő intézkedésekről” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekre tekintettel a kisvállalkozók
versenyképességét javító és pénzügyi helyzetét erősítő intézkedésekről

1. §

Nem lép hatálya a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.
évi LXXVI. törvény 84. §-a, 85. § (1)-(3) bekezdése, 86. §-a, valamint 87. §-a.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A Fidesz-kormány úgy módosította a KATA adónem feltételrendszerét, hogy az 2021. január
1-jétől mintegy 121 ezer, az adóját rendesen fizető és jóhiszeműen eljáró vállalkozó számára
megszorítást  fog  eredményezni.  A Fidesz-kormány  által  elfogadott  változtatás  alapján  a
KATA szerint adózó kisvállalkozások megbízóit 2021-től évi 3 millió forint feletti kifizetés
esetén  40  százalékos  büntetőadó  fogja  terhelni.
A KATA szerint  adózó  kisvállalkozások  megbízói  ezt  a  büntetőadót  várhatóan  át  fogják
hárítani  a  KATA szerint  adózó kisvállalkozásokra,  így a  megszorítások végső soron őket
fogják sújtani.

A szigorítás  koronavírus-járvánnyal  kapcsolatos veszélyhelyzet  és gazdasági  válság idején
való hatályba léptetése egyértelmű megszorítás, amely súlyos pénzügyi károkat okozhat az
érintetteknek,  újabb  munkahelyek  megszűnését  eredményezheti,  és  veszélybe  sodorhatja
kisvállalkozók  és  családjaik  megélhetését.  A megszorítás  a  jelenleg  ismert  kb.  404  ezer
KATÁ-s  vállalkozó  közül  -  egyes  felmérések  szerint  -  várhatóan  mintegy  121  ezer
vállalkozást fog érinteni.  Ez tehát azt jelenti, hogy 121 ezer becsületes, adóját rendesen
fizető és jóhiszeműen eljáró vállalkozó kerül a 40%-os büntetőadó csapdájába.

Elfogadhatatlan, hogy a koronavírus-járvány által okozott gazdasági és szociális válság
idején a Fidesz-kormány 121 ezer magyar család megélhetését  nehezíti,  megszorítást
vezet be ahelyett, hogy segítséget nyújtana számukra!

A  Javaslat  célja  a  koronavírus-járvány  okozta  gazdasági  nehézségekre  tekintettel  a
kisvállalkozók működését közvetett módon nehezítő megszorítás visszavonása - még annak
hatályba lépése előtt.

Részletes indokolás

1. § 

A büntetőadó bevezetéséről szóló rendelkezések törléséről szóló rendelkezést tartalmazza.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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