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Az élelmiszerkereskedelem frontvonalában dolgozó, azaz a vásárlókkal közvetlen kapcsolatba kerülő
személyzetet nyilvánítsák kiemelt fontosságú személyeknek és tegyék számukra elérhetővé a
szükséges védőfelszereléseket.
Dolgozzák ki az esetleges otthonelhagyási tilalom esetére az áthaladási engedély rendszerét az
élelmiszerellátásban részt vevők számára (gyártás, szállítás, kereskedelem).
Tegye lehetővé, hogy a koronavírus hatására bekövetkező forgalomcsökkenés mértékét figyelembe
véve az üzlethelységek, szolgáltató helyek bérbeadói és bérlői között, a bérleti díjak tekintetében,
2020. március 1-jei hatállyal sor kerülhessen a szerződések módosítására.
Hozzon létre olyan pénzügyi alapot, amely 0%-os hitellel segíti áthidalni a koronavírus helyzet
károsult szektorainak érintettjeit
Szankcionálja a szerződéses kapcsolatokban a koronavírus okán kialakult diszkriminatív
részteljesítést, ill. nem teljesítést.
Vizsgálja meg és mérsékelje a gazdálkodók improduktív terheit, mert azok nagyban nehezítik majd
a válságból való kilábalást.
Szabályozza egységesen az üzletek nyitvatartását. (Fontos, hogy országosan egységes szabályozás
legyen).
Egységes munkajogi állásfoglalás kell a munkavállalók díjazásukról, ennek állami alapokból
való megtérítéséről – tekintve, hogy több ismert okból várható munkaerő kiesés lesz a boltokban.
A szükséghelyzet miatt már leállt területekről (idegenforgalom, vendéglátás, nem élelmiszer
kereskedelem stb.) a munkaerő átirányítása. Ez rövidesen megjelenik az élelmiszer feldolgozóknál
is.
Ha sok bolti dolgozó esne ki, át kell térni a rövidített, egy műszakos nyitvatartásra (a vevők
gyorsan meg fogják szokni).
A cégek mérleg leadási határidejét ki kell tolni a veszélyhelyzetet követő 30 nappal.
Tegyék lehetővé általános jelleggel a vállalkozások számára az írásbeli szavazást (PtK) eljárási
rendjükben (éves beszámolók, stb elfogadása).
Át kell gondolni a vidéken működő gazdaboltok esetleges teljes bezárásának hatását: A háztáji
gazdaságok takarmány és vetőmag ellátását tenné teljesen lehetetlenné. Nagyon nagy lenne a baj,
hiszen a jószágokat is etetni kell. A nyitva tartó üzletek közé tehát javasoljuk felvenni az állateledel
szaküzleteket.
Az árubeszállítás zökkenőmentes biztosítása érdekében kérjük, hogy a szükségállapot idejére oldják
fel a behajtási engedéllyel megközelíthető közterületekre vonatkozó súlykorlátozást.
A kialakult helyzet miatt az online vásárlás kihasználtsága nőni fog. Az esetleges szabálytalanságok
ellen javasoljuk, hogy:
o fokozottan ellenőrizzék a nem teljesítéssel kapcsolatos bejelentéseket, kiemelve azokat az
eseteket ahol előre fizetés történt.
o célzott és szigorú ellenőrzések kellenek, ott, ahol a gyanú felvetődik (automatikusan ne
kérjenek be ár és készletadatokat).
o szigorú büntetéseket helyezzenek kilátásba azoknál a kereskedőknél, akik nem saját
árukészlettel dolgoznak, de "raktáron lévő", "azonnal rendelhető" státuszban tüntetik fel a
termékeiket, ugyanakkor nem tudják időben teljesíteni a rendeléseket.

JAVASLATOK II.


Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a nem élelmiszer-kiskereskedők is szerepeljenek az
Uniónak azon listáján, amely a legsúlyosabban érintett ágazatokat azonosítja.



Javasoljuk, hogy a nem élelmiszer-kiskereskedők kerüljenek minden szinten bevonásra a
lehető legtöbb hazai/nemzetközi intézkedésbe, amely átsegítheti őket ezen a nehéz
időszakon és még utána is.



A lakossági bérlők segítésére irányuló, bérleti díjak megfizetésének elhalasztását szeretnénk,
ha valamilyen formában, azokra a kiskereskedőkre is kiterjesztenék (megoldást keresnének
rá), akik szintén bérelt ingatlanon végzik munkájukat, de a kieső bevételük miatt, azok
kifizetését komoly gondnak látják.
 Rendelet útján tegye lehetővé, hogy a bérleti díjak tekintetében a szerződéses felek között
2020. március 1-jei hatállyal sor kerülhessen a szerződések módosítására, a koronavírus
hatására bekövetkező forgalomcsökkenés mértékét figyelembe véve.
 Dolgozzon ki korlátozó szabályozást arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződésekben
rögzített bankgaranciák kedvezményezettjei ne hívhassák le automatikusan a bankoktól a
fedezeteket, hanem első körben indítsanak tárgyalási, fizetési ütemezési egyeztetéseket a
kintlévőségüket okozó partnereikkel.



Javasoljuk továbbá, hogy hozzanak létre egy olyan pénzügyi alapot, ahol a koronavírus károsult
vállalkozások támogató hitelt kapnak.



A 47/2020. Kormányrendelet kapcsán született javaslat: Kérjük a Korm. rend. 4.§-ban foglaltakat
kiterjeszteni a járvány miatt érintett valamennyi üzletágak szereplőire – amennyiben nem küldik el
alkalmazottaikat.



Meggondolandó lenne a short-time work rendszerének az átmeneti bevezetése. Ez azt jelenti, hogy
a munkáltató egyoldalúan módosíthatja a szerződést rövidebb időtartamú munkavégzésre és ennek
megfelelő bércsökkentésre, természetesen szigorú szabályozás mellett az alkalmazhatóság
időtartamára és körére vonatkozóan és megfelelő feltételekkel vállalva, hogy akkor alkalmazható,
ha nem bocsát el alkalmazottakat a munkáltató. Így a munkavállalók elbocsátásának üteme esetleg
csökkenthető lenne egyes ágazatokban. Ez a javaslat szélesebb iparági körben is alkalmazható.



A járvány miatt érintett üzletágak esetében az adóelőlegekre fizetési haladékot lehessen kapni pl.:
társasági adó, innovációs járulék vagy egy egyszerűsített kalkuláció alapján a fizetendő adóelőlegek
mérséklésére. (a jelen eljárás nagyon bonyolult, ha csökkentetni szeretné az adóelőleg fizetési
kötelezettséget). Ez a javaslat is szélesebb iparági körben is alkalmazható.



A bevásárlóközpontok esetében a kereskedelmi területek bérbeadására a várható bevétel kiesés
miatt szükség lenne az ÁFA fizetési kötelezettségekre vonatkozóan halasztási lehetőségre, amilyen
arányban befolyik a bérleti díj úgy keletkezik az Áfa fizetési kötelezettség (pénzforgalmi elszámolás
jelleggel)



Rövidítsék le az ÁFA visszaigénylés kifizetési időszakát. Szélesebb iparági körben is alkalmazható,
elsősorban a folyó beruházások esetében lenne jótékony hatással, a lánctartozások csökkenthetőek
lennének)



Pénzmosásról szóló törvény esetében: az április 9-i határidő elhalasztása az újabb kötelezettségekre
nézve (könyvelői, adószakértői, adótanácsadói, ingatlanügylettel foglalkozó cégek szabályzatának
átdolgozása, hiszen ez most teljesen felesleges teher a cégek számára ennél sokkal fontosabb
problémákat kell megoldani).

A fenti javaslatok összeállításában részt vettek:








Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége
(ÁFEOSZ),
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ),
Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ),
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ), Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége
(MBSZ),
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ),
Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület, valamint
Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara).

