
A könyvviteli szolgáltatás a 
köztudatban

Papp Tibor
vezérigazgató









A vállalkozások túlélési rátája
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A saját tőke változása 
adótervezéssel és nélküle
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Fix adó 

Nyereség alapú adó

Árbevétel arányos adó

Cash-flow alapú adó



Adózási szisztémák:

a. Fix adó
b. Árbevétel arányos adó
c. Nyereség alapú adó 
d. Cash-flow alapú adó

KATA

KIVA, EV
TAO
EVA

Adózási módok:



KATA – kisadózó vállalkozások tételes adója

Ki választhatja?
• Egyéni vállalkozó
• Egyéni cég
• Bt. 
• KKt.

Maximális árbevétel
• 12 M Ft, felette 40% többletadó

Adó alapja és mértéke
• Fix 25 000 Ft / 50 000 Ft / 75 000 Ft (ez utóbbi 

választható)

Specialitások
• Költség elszámolására nincs lehetőség.
• A fix adó kiváltja a nyereségadót, és a béreket terhelő 

adókat, járulékokat. 
• Egy partnertől egy év alatt egy millió Ft bevétel 

szerezhető meg, felette bejelentési kötelezettség van a 
NAV felé.



EVA - egyszerűsített vállalkozói adó

Ki választhatja? Legfontosabb feltételek:
• Tevékenységet folyamatosan végzett (volt árbevétele)
• Nem alakult át
• Új tag nem szerzett 50%-ot meghaladó szavazati jogot
• Nem alkalmazza az áfa Tv különbözeti és árrés szabályait 

(pl.: régiségek kereskedelme, utazásszervezés)
• Bevétele maximum 30 M Ft
• Nem végez jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá 

tartozó tevékenységet

Maximális árbevétel
• Bruttó 30 M Ft

Adó alapja és mértéke
• Adó alapja a bruttó bevétel, ide értve az előleget is, 

melyre 37%-os adó fizetendő.
• Iparűzési adó alapja normál adóalap, vagy az EVA alap 

50%-a.

Specialitások
• Az EVA kiváltja a nyereségadót és az osztalékadót, de nem 

váltja ki a bért terhelő adókat és járulékokat.
• Kapcsolt vállalkozástól szerzett bevétel esetén duplázódik

az adó (2x37%). 
• Költség elszámolására és áfa levonására nincs lehetőség.



EVA - egyszerűsített vállalkozói adó

Az adó levezetése:

+ Bruttó (áfa összegével növelt) árbevétel

+ Adóalap növelő tételek (kapcsolt vállalkozástól szerzett bevétel, kapott előlegek)

– Adóalap csökkentő tétel (teljesítésbe beszámított vagy meghiúsult bevétel, a 
kapott kártérítés, sérelemdíj vagy költségvetési támogatás) 

= egyszerűsített vállalkozói adó alapja

adóalap * 37% = fizetendő egyszerűsített vállalkozói adó



KIVA – kisvállalati adó
Ki választhatja?
Gazdasági társaságok az alábbi 
feltételek mellett:
• Átlagos statisztikai állományi 

létszám az adóévben előre 
láthatólag nem haladja meg az 50 
főt.

• A tárgyévet megelőző adóévben 
az árbevétel nem haladta meg az 
1 milliárd forintot, rövidebb 
időszak esetén arányosítva.

• Az adóhatóság nem törölte az 
adószámát a tárgyévet megelőző 
két évben.

• A vállalkozás mérlegfordulónapja 
december 31.

• A tárgyév előtti év 
mérlegfőösszege várhatóan nem 
haladja meg az 1 milliárd forintot.

Az adóalanyiság megszűnik:
• 3 milliárd forintos árbevétel meghaladása esetén, a negyedévek első napján vizsgálva, a 

megszűnés az előző negyedév utolsó napjával lép érvénybe
• végelszámolás, kényszertörlés, felszámolás megindulása előtti nappal
• előbbi eljárások nélküli megszűnés esetén a megszűnés napjával
• egyesülést, szétválást megelőző nappal
• adóhatósági szankcionáló határozat véglegessé válását megelőző hónap utolsó napján, mint 

számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, 
igazolatlan eredetű áru forgalmazása esetén mulasztási, jövedéki bírság kiszabása

• adószám törlését megelőző hónap utolsó napja
• nettó adótartozás a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot, ez esetben az 

adóhatósági határozat véglegessé válását megelőző negyedév utolsó napján
• azon hónap utolsó napjával, amelyikben az átlagos statisztikai állományi létszám meghaladta a 100 

főt
• a társasági adótörvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás, részesedéscsere megvalósulását 

megelőző napon
• mérlegfordulónap változása esetén a választott mérlegfordulónappal
• azon év utolsó napján, amikor az adóalany ellenőrzött külföldi társasággal rendelkezik
• ha az adóalany finanszírozási költségeiből kivonjuk az adóköteles kamatbevételeit, és ez az összeg a 

tárgyévben meghaladja a 939.810.000 forintos, úgy a meghaladás évének utolsó napjával



KIVA – kisvállalati adó

Maximális árbevétel
• 3 Mrd Ft

Specialitások
• Az adóalanyok csak a nyereség osztalékként történő 

kifizetésekor fizetnek nyereség adót míg az iparűzési adó 
különbözet is ekkor fizetendő.

• Az adóalanyok mentesülnek a szociális hozzájárulási adó 
és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól 
(21%), helyette fizetik a KIVA-t. 

Adó alapja és mértéke
• Az adó alapja a személyi jellegű kifizetések és a 

jóváhagyott osztalék.
• Az adó mértéke az adóalap 13%-a.
• Iparűzési adó vagy a hagyományos módszerrel, vagy a 

KIVA adóalap 120%-val számítandó.



KIVA – kisvállalati adó

Az adó levezetése:

+ a társadalombiztosítási törvény szerint járulékalapot képező jövedelem

– a kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető adóalapkedvezmény

+ jóváhagyott fizetendő osztalék

– kapott osztalék

= kisvállalati adó alapja

adóalap * 13% = fizetendő kisvállalati adó



TAO – társasági adó

Ki választhatja?
• Alapértelmezett adónem, gyakorlatilag minden 

vállalkozásra irányadó.
• Az adó alanya külföldi illetőségű is lehet.

Maximális árbevétel
• Nincs maximalizálva az árbevétel.

Adó alapja és mértéke
• A társasági adó alapja a számviteli törvény szerinti pozitív 

adózás előtti eredmény, korrigálva a társasági adó törvény 
adóalap módosító tételeivel, melyből levonhatók az 
adócsökkentő tételek. 

• Az adó mértéke a pozitív adóalap 9%-a.
• Az iparűzési adó alapja az adóalap 0-2%-a. Az iparűzési 

adó mértékének meghatározása önkormányzati hatáskör.

Specialitások
• Bár nyereségadóról beszélünk, adófizetési kötelezettség 

veszteséges működés esetében is keletkezhet, mely adó a 
„jövedelem-(nyereség-) minimum” névre hallgat. Az elvárt 
adó mértéke a korrigált adóalap 2%-a. 

• Az adóalap módosító és adócsökkentő tételek a valós 
eredményhez viszonyítva lényegesen eltérő adóalapot 
eredményezhetnek.



TAO – társasági adó

Az adó levezetése:

+ adózás előtti eredmény

– adóalapot csökkentő tételek

+ adóalapot növelő tételek

= társasági adó törvény szerinti adóalap

adóalap * 9% = társasági adó összege

– adókedvezmények

= fizetendő társasági adó







HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Alanya:
a vállalkozás

Az adó mértéke:
0 és 2% között változhat, meghatározása a település 
önkormányzatának a hatáskörébe tartozik

Az adó levezetése:

+ nettó árbevétel
– ELÁBÉ
– közvetített szolgáltatások értéke
– alvállalkozói teljesítmény
– anyagköltségek
– alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés költsége
= iparűzési adó alapja 

adóalap * 2% = fizetendő iparűzési adó





KÖNYVVITELI ZÁRLAT
Teendők, amikor úgy gondolnánk, mindennel elkészültünk

1. Tárgyi eszközök - Nem a cég ad listát, hanem a könyvelő, melyet a megbízó ellenőriz vissza

• ha többlet van, úgy leltártöbbletként állományba vesszük (T 12-14 – K 96)

• ha kivezetési kötelezettség van, úgy selejtezünk (T 86 – K 12-14), figyelve az alábbiakra

o hasznos hulladék

o veszélyes hulladék

o normál módon selejtezhető

2. Követelések - A társaság igazolja vissza azt, hogy a(z)

• vevői követelésállomány valóban megfelel-e a főkönyvnek és az analitikának

• adott előlegek valóban előlegek-e még

• követelések (adott kölcsön, hitel, kaució, foglaló, letét, stb.) valóban léteznek-e, valósak-e, esetleg bővült-e az 
értékük

Fontos a készpénzegyenleg tudatosítása!

3. Kötelezettségek - A társaság igazolja vissza azt, hogy a(z)

• szállítói kötelezettségállomány valóban megfelel-e a főkönyvnek és az analitikának

• kapott előlegek valóban előlegek-e még

• kötelezettségek (kapott kölcsön, hitel, kaució, foglaló, letét, stb.) valóban léteznek-e, valósak-e, esetleg bővült-e az 
értékük
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Adóalap csökkentő tételek

1. Elhatárolt veszteség feloldása: A korábbi veszteséges évek negatív adóalapjával a tárgyévi pozitív adóalapját 
csökkenthető annak 50%-ig. Ez elhatárolt veszteség 5 évig használható fel. 

2. Várható kötelezettségekre és jövőbeniköltségekre képzett céltartalék felhasználása

3. Jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítésének az eredménye, ha a nyereséget lekötött tartalékba átvezettük, és 
év végén ott mutatjuk ki. 

4. Társasági adó tv. szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés meghatározott esetei, eszközök állományból való 
kivezetésekor a számított nyilvántartási érték. 

5. Bejelentett részesedés értékesítésének nyeresége, ha az adózó legalább egy évig az értékesítést megelőzően a 
részesedést birtokolta. 

6. A bejelentett immateriális jószág (pl. licenc) értélesítésének nyeresége, ha azt az adózó legalább egy éve birtokolta. 
Egyéb feltételek is vannak, melyet egyedileg kell vizsgálni.

7. Kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól 
kapott (járó) osztalékot. Ezt a lehetőséget spekulatív módon úgy tudjuk kihasználni, ha pl. osztalékfizetés előtt veszünk 
értékpapírt, majd osztalékfizetés után eladjuk azt. Lehet ugyan, hogy a tranzakción nem nyerünk semmit, mert 
osztalékfizetés után a papírokat olcsóbban adjuk el, mint amennyiért vettük, de a kapott osztalékunk adómentes lesz, 
azaz az osztalék mértékéig adómentesített nyereségünk keletkezik.



Adóalap csökkentő tételek

8. Fejlesztési tartalék képzése. Ez a lehetőség is maximum az adózás előtti eredmény 50%-ig alkalmazható, azon belül 
pedig maximum 10 Mrd Ft adóalapig (Ez az összeg 2018-ban még csak 500M Ft volt). Ez a lehetőség nem más, mint 
előrehozott amortizáció, a tartalékképzés pedig annyit jelent, hogy az aktuális eredményből elkülönítünk egy keretet a 
jövőbeni beruházásokra. Figyelem, a fejlesztési tartalék nem valós költségcsökkentés, hanem mindössze cash-flow 
tervezés, ugyanis azokra a tárgyi eszközökre, melyeket a fejlesztési tartalékból vásárolunk, már nem számolhatunk el 
értékcsökkenést, így gyakorlatilag csak előbb veszünk igénybe egy költségelszámolást, mint az felmerült. Lényeges az is, 
hogy ha fejlesztési tartalékot képzünk, úgy a pénz ugyan a cégben marad, de osztalékként nem fizethető ki. A képzett 
tartalék összegét a képzést követő negyedik pénzügyi év utolsó napjáig el kell költeni beruházás(ok)ra.

9. Iskolai rendszerű szakképzésben való közreműködés. Gazdasági társaságok által –törvényi előírásoknak megfelelően-
folytatott gyakorlati képzés tanulószerződés vagy iskolával kötött megállapodás alapján. Az adóalap csökkentés mértéke: 
tanulónként havonta a minimálbér 24%-a szakképző iskolai (szakközép iskola vagy szakiskola) tanulóval kötött 
tanulószerződés alapján vagy az érvényes minimálbér 12%-a havonta, elméleti képzést végző iskolával kötött 
együttműködési megállapodás alapján.(adóhatás 159 000*0,24*0,09=3 434Ft vagy 1 717Ft)

10. Munkásszállás létesítésének vagy felújításának a bekerülési értéke a beruházás, felújítás befejezésének adóévében.

11. A munkásszálás céljára bérelt ingatlan bérleti díja.

12. A munkásszállás fenntartására, üzemeltetésére elszámolt költség.

13. Munkavállalói bérlakás célját szolgáló hosszú élettartalmú ingatlan bekerülési vagy felújítási költsége a beruházás, 
felújítás befejezésének adóévében.



Adóalap csökkentő tételek

14. Pályakezdők, munkanélküliek, fogvatartottak foglalkoztatása. Csökkenti az adó alapját a foglalkoztatásának ideje alatt, 
de legfeljebb 12 hónapon át befizetett szociális hozzájárulási adó összege, amellett, hogy az költségként is elszámolásra 
kerül.  (Adóhatás: 159 000*0,195*0,09= 2 790Ft/hó).

• A sikeres szakmai vizsgát tett, előző pontban említett szakképző iskolai tanulónak a gyakorlati szakképzése befejezését 
követő folyamatos továbbfoglalkoztatása esetén (pályakezdő). Folyamatos tovább-foglalkoztatásnak az tekintendő, ha 
a szakképző iskolai tanuló munkába lépésére a tanulói jogviszony megszűnését követő napon – sikeres szakmai vizsga 
letétele esetén – kerül sor. 

• Korábban munkanélküli személy foglalkoztatása. A korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a csökkentő tétel 
akkor érvényesíthető, ha az alkalmazása óta, illetőleg azt megelőző hat hónapon belül azonos munkakörben 
foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyát az adózó rendes felmondással nem szüntette meg, és a korábban 
munkanélküli magánszemély az alkalmazását megelőző hat hónapon belül nála nem állt munkaviszonyban.

• Szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló személy, továbbá a pártfogó 
felügyelet alatt álló után.

15. Megváltozott munkaképességű foglalkoztatása. 20 fő alatti cégeknél érvényesíthető a minimálbér összegéig havonta 
megváltozott munkaképességű személyenként, illetve ha a javadalmazásuk a minimálbérnél kisebb (ez csak 
részmunkaidős foglalkoztatás esetén lehetséges), akkor a kifizetett bér a támogatás igénybe vehető összege.



Adóalap csökkentő tételek

16. Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye 2017. július 1-jétől. Elektromos töltőállomásnak az olyan eszköz minősül, 
amely alkalmas egy elektromos gépjármű energiatárolójának töltésére vagy cseréjére. A kedvezmény mértéke az alábbi értékek 
közül az alacsonyabb lehet:

• a töltőállomás bekerülési értéke

• a töltőállomás üzembe helyezését követő három évben a töltőállomás által elért (becsült) nyereség és a 
töltőállomás bekerülési értéke közötti különbözet

• töltőállomásonként 20 millió euró

Amennyiben a ténylegesen elért eredmény magasabb, mint a becsült eredmény, úgy a benyújtott bevallás önellenőrzéssel 
pótlékmentesen módosítható. 

Rossz hír azonban, hogy a kedvezmény a beruházás befejezésének adóévében vehető igénybe, tehát nem a KKV-t támogatja a 
törvény, hanem azokat a nagyvállalatokat, akik adott évben akkora nyereséggel bírnak, amiből töltőállomás létesíthető.

17. Kisajátítás alkalmával eladott ingatlan ellenértéke és a könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet.

18. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés. Csökkenthető az adózás előtti eredmény az adózó saját tevékenységi 
körében – saját célra, vagy megrendelésre, illetve kutatás-fejlesztési megállapodás alapján – végzett, a tudományos kutatásról 
fejlesztésről és innovációról szóló -2014. évi LXXVI. törvény 3. § 1. 2. 7. pontok szerinti fogalmi meghatározásnak megfelelő -
alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) adóévben felmerült közvetlen költségének a kapott támogatással, 
valamint a belföldi illetőségű társasági adóalanytól, a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől és az egyéni vállalkozótól igénybe 
vett kutatási szolgáltatással csökkentett értéke 100 százalékával, függetlenül attól, hogy a kísérleti fejlesztés értékét az adózó 
aktiválja (az immateriális javak között használatba veszi) vagy sem.



Adóalap csökkentő tételek

19. KKV beruházási kedvezménye. A kedvencünk! Joggal, mert ez végre egy igazi –beruházási- adókedvezmény! Ezt a 
kedvezményt, mint a nevéből is kiderül, csak mikro kis és középvállalkozások vehetik igénybe akkor, ha a naptári évben 
csak magánszemély tulajdonosuk volt. Mértéke akár 100%, azaz a teljes adózás előtti eredmény utáni adófizetési 
kötelezettséget lenullázhatjuk vele. A kedvezmény igénybe vehető a korábban még használatba nem vett ingatlan, 
valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz 
üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növelő 
adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke, valamint az immateriális javak között az adóévben 
állományba vett, korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási joga, szellemi termék bekerülési 
értéke után.

20. Korai fázisú vállalkozásban való részesedés kedvezménye. 2017-től adóalap-kedvezményre jogosult az az adózó, amely 
ún. korai fázisú vállalkozásban részesedést szerez. Kora fázisú vállalkozás e jogszabály vonatkozásában az, akit a korai 
fázisú vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartásba vettek, és ennek 
feltételeinek megfelel.  A kedvezmény mértéke a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének 
(ideértve a szerzést követő tőkeemelésre tekintettel a bekerülési érték növekményét is) háromszorosa a részesedés 
szerzésének adóévében és az azt követő három adóévben, egyenlő részletekben, de adóévenként és vállalkozásonként 
legfeljebb 20 millió forint, figyelemmel a Tao. tv.-ben meghatározott további feltételekre is. Az így szerzett részesedést 
az adózónak 3 évig a könyveiben tartania kell, egyéb esetben a kapott támogatás dupláját fizetheti vissza.

21. Jogdíjból származó eredmény 50%-a.



Adóalap csökkentő tételek

22. Műemléki ingatlan, nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlan vagy helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan 
karbantartásának adóévben elszámolt költsége, de legfeljebb az adózás előtti nyereség 50%-a.

23. Műemléki ingatlanon, nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlanon vagy helyi egyedi védelem alatt álló 
ingatlanon végzett kulturális örökségvédelmi célú beruházás, felújítás bekerülési értékének a kétszerese az ingatlan 
tulajdonosánál a beruházás, felújítás befejezésének az adóévében és az azt követő öt adóévben, az adózó döntése 
szerinti részletekben.

24. Csökkenti az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének a támogatására (pénz, eszköz, 
szolgáltatás formájában) nyújtott adomány összegének 20 százaléka, illetve tartós adományozási szerződés esetén az 
adomány összegének 40 százaléka.

A Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Kárenyhítési Alapnak önkéntesen, nem jogszabályi 
kötelezés alapján, vagy a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében adott támogatás, 
juttatás, eszköz, szolgáltatás bekerülési értékének 50 %-a, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. 

A kedvezmény igénybevételéhez a támogatott szervezetek - adóalap megállapítása céljából kiállított- igazolására van 
szükség.



Adóalap növelő tételek

1. Céltartalék képzése várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre

2. A számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés, továbbá a terven felüli értékcsökkenés 
meghatározott esetei

3. Nem a vállalkozás bevételszerző tevékenységével kapcsolatban felmerült, a könyvekben 
kimutatott költség

4. Jogerős határozatban megállapított bírság

5. Kötelezettségekre elszámolt értékvesztés

6. Behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben elengedett követelés

7. Alultőkésítésből származó kamatráfordítás meghatározott része

8. Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre elszámolt költség

9. Bejelentett immateriális jószág kivezetése kapcsán elszámolt veszteség meghatározott része

10. A TAO Tv. 7. § zs) pontjában leírt feltételek nem teljesítése



Adócsökkentő tételek

Bár a köztudatban a két lehetőség (adóalap csökkentés VS adócsökkentés) nem nagyon különül el 
egymástól, azért a különbség óriási.

Az előbbi példánál maradva, ha van 1M Ft adóalap csökkentő tételünk, akkor az 1Mx0,09= 90 000Ft-
os adómegtakarítást jelenthet maximálisan, míg ha 1M Ft adócsökkentő tételem van, az 1 M Ft 
adócsökkenést is eredményezhet.

Az adókedvezmények felhasználhatóság szempontjából két csoportba oszthatók:

1. A számított adó, legfeljebb annak 80 százalékáig csökkenthető fejlesztési adókedvezmény 
címén,

2. és az így csökkentett adóból – legfeljebb annak 70 százalékáig – érvényesíthető minden más 
adókedvezmény.

Nincs tehát 100 százalékos mértékű adókedvezmény; a számított adó nullára nem csökkenthető 
adókedvezményekkel.



Adócsökkentő tételek
80%-os korlát szerinti fejlesztési adókedvezmények

• jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás

• a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett 
települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken 
legalább 1 milliárd forint értékű beruházás

• jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati eredetű 
élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek 
megteremtését szolgáló beruházás

• jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás

• jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a 
kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás

• jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás

• munkahelyteremtést szolgáló beruházás



Adócsökkentő tételek
80%-os korlát szerinti fejlesztési adókedvezmények

• jegyzett tőkéjének felemelése keretében kibocsátott részvényeknek (vagy egy részének) a 
tőkepiacról szóló törvényben meghatározott szabályozott piacra (a továbbiakban: szabályozott 
piac) történő bevezetésének a napját (az első kereskedési napot) követően, de legkésőbb az e 
napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett, jelenértéken legalább 100 millió forint 
értékű beruházás

• jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás által megvalósított 
beruházás

• jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, szabad vállalkozási zóna területén üzembe 
helyezett és üzemeltetett beruházás

Az adókedvezmény igénybe vételének feltétele a Kormány – Európai Bizottság engedélyén alapuló –
határozata.
Az adózó – 2017-től – 13 adóéven át érvényesíthet adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését 
követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt 
követő 12 adóévben, legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő 16. 
adóévben veheti igénybe.



Adócsökkentő tételek
70%-os korlát szerinti adókedvezmények

• Látvány-csapatsportok támogatása

• Filmgyártás támogatása

• Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye
o Az adózó adókedvezményt vehet igénybe az általa üzemeltetett vendéglátóhelyen megvalósult élőzenei szolgáltatás 

ellenértéke, díja után, ha a rendezvény nyilvános, a vendégek számára ingyenes elérhető.

• KKV beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény
o A KKV-nak minősülő adózó a megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi 

intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan 
felvett más hitel) kamata után adókedvezményt vehet igénybe, mely elérheti a fizetett kamat 100%át. A tárgyi 
eszköz az üzembe helyezésének adóévében és az azt követő 3 évben nem idegeníthető el. Bármely feltétel nem 
teljesülése esetén az adózónak az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetnie



Adócsökkentő tételek
70%-os korlát szerinti adókedvezmények

• Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye
o 2018. július 26.-tól az energetikai beruházások mellett már az energiahatékonyságot növelő felújításokra is 

adókedvezmény vehető igénybe. Ugyanazon beruházás tekintetében az energiahatékonysági célokat szolgáló 
beruházás adókedvezménye együttesen nem alkalmazható a fejlesztési adókedvezménnyel.

o Az adókedvezmény a beruházás-felújítás üzembe helyezésének évében és az azt  követő öt évben érvényesíthető. 
Az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg a beruházás-felújítás elszámolható költségének:

 Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékát,

 Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százalékát,

 Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45 százalékát,

 de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

o Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozások esetén 20, középvállalkozások esetén 10 százalékponttal növelhető. Az 
adókedvezmény igénybevételének a feltétele a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti igazolás, mely 
alátámasztja a beruházás-felújítás energiahatékonysági mivoltját.

o Fontos, hogy a beruházás előtti állapotot energetikai auditorral igazoltatni kell.



Rendelkezés az adóról, azaz adófelajánlás

Ki kell térni erre a két támogatási formára, mert itt igazából nem 
adómegtakarításról beszélünk, hanem annak eldöntéséről, hogy ki kapja a társasági 
adónkat, az állam, egy sportszervezet, vagy valamilyen filmalkotás szervezet.

Bár adózási vonatkozása is van, mert a fizetett adóelőleg vagy adófeltöltés 80%-nak
a 7,5%-át, míg a fizetendő társasági adó 80%-nak a 2,5%-át a vállalkozás társasági 
adó folyószámlán a NAV jóváírja (a bevallás esedékességét követő második hónap 
első napján), így egyéb bevétel keletkezik, de adó tervezési szempontból itt teendő 
csak az ideológiai döntés után keletkezik.
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A világ városainak rangsora megélhetési költség 
alapján

1. Hamilton (Bermuda) 
2. Grand Cayman (Kajmán-szigetek) 
3. Mountain View, Kalifornia (Egyesült Államok)
4. Palo Alto, Kalifornia (Egyesült Államok)
5. San Francisco, Kalifornia (Egyesült Államok)
6. New York City (Egyesült Államok)
7. Zürich (Svájc)
8. Genf (Svájc)
9. Hong Kong
10.London (Egyesült Királyság)
…
138. Bécs (Ausztria)
…
252. Budapest (Magyarország)

Forrás: expatistan.com











Köszönöm a figyelmet!


