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Magyar joganyagok - 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet - egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt
1. oldal
alkalmazandó

498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet
egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági
szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § (1) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány
második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1)
bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az e rendelet hatálybalépésétől a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az általános
forgalmi adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka azon elvitelre vagy házhoz
szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás
keretében történő értékesítés esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részében
foglalt táblázat 3. sora alapján az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése hatálya alá
tartozna.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adómérték alkalmazására abban az esetben
kerülhet sor, amennyiben a termékértékesítőnél az Áfa tv. 3. számú melléklet
II. részében foglalt táblázat 3. sora szerinti szolgáltatás nyújtásának feltételei
a Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés
elrendelését és hatálybalépését megelőzően fennálltak, illetve annak
hiányában fennállnának.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adómérték nem alkalmazható az (1) bekezdés
szerinti ügylettel összefüggő szállítással kapcsolatos díjra.
2. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
14. § (2) bekezdését akként kell alkalmazni, hogy a magyar állam által
belföldön, nyomdai úton előállításra és értékpapírként kibocsátásra kerülő
állampapírok okiratát a kibocsátó magyar állam képviseletében a
pénzügyminiszter vagy a miniszterelnök jogosult aláírni.
3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a
kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második
hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

