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Kinek mit ad a kormány
„gazdaságvédelmi akcióterve”
Sokaknak csalódást okozott a most meghirdetett,
gazdaságvédelminek nevezett program, amely csak
azoknak nyújt némi támogatást, akik még nem vesztették el a keresetüket. Sem az idősek, sem a családosok, sem a munka nélkül maradók nem kapnak
érdemi segítséget. Összegyűjtöttük a terv főbb elemeit.
Idén nem kapnak semmit a
nyugdíjasok, csak a jövő évtől
ígérnek szakaszos emelést
Fokozatosan visszaállítják
a 13. havi nyugdíjat. Ez 4
részletben fog megtörténni: 2021 februárjában
a januári nyugdíjon felül
egyheti nyugdíjat, 2022ben kétheti, 2023-ban háromheti, majd 2024-ben
egyhavi teljes nyugdíjat
utalnak ki.
Nyelvvizsga
nélkül
is
megkaphatja a diplomáját
az a 75 ezer ember, aki eddig ennek hiányában nem
szerzett oklevelet.
Azoknak is megmarad a
társadalombiztosításuk,
akiket fizetés nélküli szabadságra küldtek.
A feleslegessé váló munkaerő átképzésére online

(internetes) képzések indulnak, amelyek tandíját
95 százalékban a költségvetésből finanszírozzák.
A munkahelyüket elvesztők 0 százalékos kamatú
felnőttképzési hitelt kapnak az átképzés költségeinek fedezésére.
Az egyetemi hallgatók
egyszeri, szabad felhasználású, 500 ezer forint ös�szegű, kamatmentes diákhitelt igényelhetnek.
A gyermekek otthongondozási díjára (gyod) vonatkozó jogosultságokat
meghosszabbítják a veszélyhelyzet végét követő
második hónap végéig.
A tanév vége helyett a
vészhelyzet végéhez igazodik az idei jogosultság
családi pótlékra.

Folytatódik a nagycsaládosok autóvásárlási programja.
A még állásban lévők bérét
a cégeken keresztül támogatják
A munkahelyek védelme
érdekében az állam támogatni fogja a munkavállalók
bérét azoknál a cégeknél,
amelyeknél csökkentek a
megrendelések. A cégeknek a járási munkaügyi
hivatalnál igazolniuk kell,
hogy mennyivel csökkent
a rendelésállományuk, és
amilyen arányt bemutatnak, olyan arányban kapnak támogatást, mégpedig
a kieső rész 70 százalékát.
Ez három hónapra szól, és
május 1-től kezdődik. Feltétel azonban az is, hogy a
munkavállalók végig bejárjanak dolgozni.
Az építőipar, a közlekedés,
a logisztika, az idegenforgalom, a kreatív ipar, az
egészségipar és az élelmiszeripar beruházási és
fejlesztési támogatásokban, adócsökkentésben
részesül.
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Az idegenforgalmi adót a
kormány az év végéig felfüggeszti.
Június végéig a SZÉP kártya után a szociális hozzájárulási adó 4 százalékra
csökken.
Felgyorsítják az áfa-vis�szaigényléseket, a normál
adózóknak 75 napról 30
napra, a megbízható adózóknak 30 napról 20 napra.
A szociális hozzájárulási adó 2 százalékponttal
csökken júliustól.
Az adóbevallási határidő
szeptember 30-ra tolódik.
Semmilyen támogatásra
nem számíthatnak egyelőre:
a munkanélküliek
a munkaerő-kölcsönzőkön
keresztül foglalkoztatottak,
az albérletben élők
a kényszerszabadságon
lévők
az egy napra bejelentett
alkalmi munkavállalók
az idénymunkások
a diákmunkások
a feketén foglalkoztatottak
a hajléktalanok
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