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Ha jobban belegondolunk ez a téma nem igazán adózási, hiszen
egyetlen egy fizetési kötelezettség, ami az örökléssel kapcsolatban
közvetlenül érintett, ezt pedig nem más, mint az illeték.

Az öröklési illeték mértéke:

• általánosságban: 18%

• lakástulajdon vagy tulajdonrész, lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni
értékű jog öröklése esetén: 9%

• gépjármű, pótkocsi öröklése esetén: a visszterhes vagyonszerzési illeték
kétszerese



Az öröklési illeték megfizetése alól több esetben mentesség jár:

• Ha az örökös az örökhagyó egyenesági rokona:

o gyermeke, unokája, dédunokája, stb.

o szülője, nagyszülője, dédszülője, stb.

o édestestvére, féltestvére

o örökbefogadáson alapuló kapcsolatokra is igaz

• Ha az örökös az örökhagyó túlélő házastársa

• Ha az örökös az örökhagyó túlélő bejegyzett élettársa



Az öröklési illeték megfizetése alól több esetben mentesség jár:

• Ha az örökös az örökhagyó mostoha vagy nevelt gyermeke: az örökrész
tiszta értéke 20 millió forintig illetékmentes (gépjárművekre nem
vonatkozik)

• Ha az örökös az örökhagyó mostoha vagy nevelőszülője: az örökrész tiszta
értéke 20 millió forintig illetékmentes (gépjárművekre nem vonatkozik)

• 300 000 Ft forgalmi értékhatárig az ingóörökség (készpénz és bankszámla
is)

• A lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés



Az öröklési illeték megfizetése alól több esetben mentesség jár:

• Lakóház építésére alkalmas telek, illetve tulajdoni hányad, ha az örökös 4
éven belül erre lakóházat épít, és erről az illetékfizetési meghagyás
jogerőre emelkedése előtt nyilatkozik a NAV-nak

• Az úgynevezett hagyomány: a tudományos, művészeti, oktatási,
közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség

• Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése



Öröklési illetékkedvezmények:

• Ha az öröklés útján megszerzett képző-, ipar-, népművészeti alkotást,
muzeális tárgyat, gyűjteményt vagy ennek egy részét az örökös az
államnak, a helyi önkormányzatnak vagy felsőoktatási intézménynek
felajánlja, és a felajánlást elfogadják, az örökös mentesül a felajánlott
ingóörökségre eső öröklési illeték alól

• A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két
évig késedelmi pótlék-mentesen fizetheti meg. E fizetési határidő lejárta
előtt a tartozás annyiszor 10% – de legfeljebb 70% – kedvezménnyel
fizethető meg, ahány megkezdett naptári évvel korábban teljesítik azt



Öröklési illetékkedvezmények:

• Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése esetén az
egyébként járó öröklési illeték felét, ha pedig az örökös az erre a célra
létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett
magánszemély, akkor egynegyedét kell megfizetni

• Azt az örököst, aki a hagyatékból ráeső termőföldet (tulajdoni hányadot)
az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként
bejegyzett magánszemély örököstársának ellenszolgáltatás fejében
átengedi, az átengedett termőföld (tulajdoni hányad) után öröklési illeték
nem terheli



A kisvállalkozás vagyoni betétjének öröklésiilleték-kedvezménye:
A magánszemély vagyonszerző a kisvállalkozásnak minősülő gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni
betét öröklése esetén illetékalap-kedvezményre jogosult, ha

• a vagyonszerző által önállóan vagy a többi vagyonszerzővel együttesen megszerzett vagyoni betéttel
a tulajdonában, illetőleg több vagyonszerző esetében a tulajdonukban levő vagyoni betét aránya
meghaladja a kisvállalkozás összes vagyoni betétjének 50%-át, és

• a kisvállalkozás vagyoni betétjének több mint 50%-ával rendelkező örökös a fizetési meghagyás
véglegessé válásáig nyilatkozik, illetve több örökös esetén együttesen nyilatkoznak arról, hogy a
kisvállalkozást a fizetési meghagyás véglegessé válása évének utolsó napját követő három évig nem
szünteti, illetőleg nem szüntetik meg vagy megszerzett vagyoni betétje arányát nem csökkenti,
illetőleg nem csökkentik.

A vállalkozói vagyon tulajdonjogát megszerző magánszemély örökös esetén a vállalkozói vagyon után az
őt egyébként terhelő öröklési illeték alapját 25%-kal, de legfeljebb 2,5 millió forinttal csökkentett
összegben kell megállapítani.



Adózási szakemberként azt szeretném bemutatni, hogy az én
olvasatomban, illetve az én gyakorlatomban milyen feladatot jelent
adózási és számviteli szempontból a cég utódlásra történő
felkészítése.

Személy szerint 37 éves koromban kezdtem el ezt a folyamatot a
saját társaságunknál úgy, hogy nincs leszármazottam.



Miért ilyen korán?

1. Bármikor meghalhatok, és ebben az esetben felelősséggel tartozom az
ügyfeleim iránt, a kollégáim iránt, a családom iránt. A sorrend tetszőleges.
Ráadásul ott él bennem a vágy, hogy maradandó értéket adjak át az
utókornak.

2. Abban az esetben, ha nincs örökös, vagy van örökös, de nem akarja tovább
vinni a vállalkozást, illetve ha tovább akarja vinni, de még túl fiatal hozzá,
netán az életében történik olyan dolog, ami miatt nem tudja, vagy nem
akarja a vállalkozást tovább vinni, akkor nekem gondoskodnom kell a cég
jövőjéről.

Megint csak kettő dolgot tehetek.



1. Felkészítem a társaságot arra, hogy azt követően, 
hogy én nem vagyok, valaki tovább vigye.

1. Felkészítem a társaságot arra, hogy azt követően, 
hogy én nem vagyok, valaki tovább vigye.

Itt ki kell térnem arra, hogy az utánpótlás nevelés rendkívül hosszadalmas feladat. Meglátásom szerint nem úgy
működik, hogy felveszek egy embert és eldöntöm róla, hogy ő lesz az örökös. Nálam ez nem működött.

Tapasztalatom szerint ez úgy megy, hogy felveszek sok embert, és kinevelem közülük a
legalkalmasabbat/legalkalmasabbakat.

Azt is el kell dönteni milyen módon akarom a társaságot tovább üzemeltetni. Mi a célom vele?

a) az utódaim a helyembe lépjenek (százalékosan alacsony esély, tehát legyen "B" forgatókönyv is)

b) az utódaim folyamatos passzív jövedelmet kapjanak

c) az általam teremtett cég, a létrehozott ideológia túléljen engem és fennmaradjon

(ez nem zárja ki az a) vagy a b) pontot)



Nagyapám tevével járt, apám tevével járt, én Mercedes-
szel járok, a fiam Land Rover-t hajt, az unokám is Land
Rover-ben fog ülni, de a dédunokámnak újra meg kell
járatnia a tevét...
Hogy miért?
A nehéz idők erős embereket nevelnek, az erős férfiak
könnyű időket teremtenek. A könnyű idők gyenge
embereket nevelnek, a gyenge emberek nehéz időket
teremtenek.
Sokan nem fogják megérteni, de harcosokat kell
nevelnünk, nem parazitákat.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejk
Egyesült Arab Emírségek miniszterelnöke



Egy céget továbbadni önmagában nem érték.

Felelősséget adok át, munkát adok át, és ha az örökös azt 
nem tudja szívvel-lélekkel végezni, akkor többet ártok neki 

és a vállalkozásnak is, mint használok.



2. Felkészítem a gazdasági társaságot az 
értékesítésre.

2. Felkészítem a gazdasági társaságot az 
értékesítésre.

a) Kilóra (1 éven belül)

b) Üzemelve (3-5 év)

Bár az üzemelve történő értékesítés és az átörökítés eltérő célok, de szakmai feladat
tekintetében sok azonosság van bennünk.

A legfontosabb a stratégiai terv elkészítése.



Cégvezetőként rengeteg olyan feladatunk van, amire nincs forgatókönyv, nincs 
leírás, csak zsigerből működik.

Gondoljunk egy egyszerű otthoni folyamatra: eddig mi takarítottunk, és ezután
egy takarító fogja azt elvégezni. Fel kell mérnünk valójában mekkora
munkáról van szó, mekkora költséggel bír ez, a havi feladatokat hogyan
ütemezzük, ki ellenőrzi a folyamatot, és ad visszacsatolást a takarítónak, ki
szerzi be a munkához szükséges eszközöket, hogyan javadalmazzuk a
munkáját, és milyen megtérülése van számunkra ennek a tevékenységnek.



A gazdasági társaságok vagy 90 százalékában a munkavállalók nem
annyit kerestek, mint amire valójában be vannak jelentve.
Jellemzően rengeteg olyan költség és bevétel van, ami nem az, mint
aminek látszik.

Hogy adok át egy olyan gazdasági társaságot, ahol havonta
sokmilliós jövedelemkiegészítést juttatok alternatív módon? Vannak
számlamentes értékesítéseim?



Itt is két irány van:

1. vagy átadom ezt a gyakorlatot – ez esetben szinte mindig
bizalmi családtagnak

2. vagy adóhatékonysági tervezést hajtok végre, és megoldom azt,
hogy minden kifizetés legálisan kontrollálhatóan történjen

Erre leginkább akkor van igény, amikor a tulajdonos a háttérben
megmarad, és az operatív vezetést kívánja csak átadni, illetve
amikor nem családtagnak örökítjük át a céget.



Nagyon jó hír, hogy Magyarország Európa
adóparadicsoma, ezért a tevékenység kifehérítése
jellemzően nagyon kevés plusz költséggel jár akkor, ha egy
gazdasági társaságot nem önállóan, hanem cégcsoportként
üzemeltetünk.



Ez esetben egyszerre ki tudjuk használni a társasági adó
törvény, a kisvállalati adótörvény, és a KATA biztosította
előnyöket is, sőt ötvözni tudjuk mindezt magánszemélyek
adózási lehetőségeivel.



Cégcsoportos működés keretei között lehetőség van arra,
hogy akár sok-sok milliárdos volumenben megspóroljuk a
munkadói járulékok 35%-át, az iparűzési adó 70%-át
(Budapesten is) és a nyereségadó 100%-át, úgy, hogy
mindemellett ÁFA előnyöket is tudunk érvényesíteni, és a
céges vagyont el tudjuk különíteni a működési kockázattól.



Mit jelent ez a valóságban?Mit jelent ez a valóságban?

Komplex átfogó adótervezés:

1. A cégvagyon elkülönítése a kockázatos tevékenységtől

Nyilvánvaló, hogy a legkockázatkerülőbb szervezetet akarom létrehozni.
Félreértés ne essék, nem holdingról beszélek. A holding a lehetőségeknek
csak egy fajtája, és tervezés során az összes lehetőséget vizsgáljuk.

2. Megtervezzük vagy akár létrehozzuk a szervezeti egységeket, akár önálló
cégekben.



Vagyonőr cég

Fiúutód cég 
A

Lányutód cég
Fiúutód cég 

B

Ütközőcég



Itt most nem egy konkrét modellt mutatok be, hanem működési összetételt
szemléltetek, melyeknek nem kevesebb gyakorlati előnye van, mint:

 a múltban megteremtett, létrehozott vagyon érdemi része nem tud sérülni,
mert az a frontvonalban lévő cégektől elkülönítetten van kezelve, jellemzően
bérbeadással, vagyonkezeléssel foglalkozik

 1-1 üzletág sérülése nem jár a cégcsoport bukásával

 ki tudjuk használni az iparűzési adó csökkentésének lehetőségét

 ki tudjuk használni a nyereségadó mentesség lehetőségét



Itt most nem egy konkrét modellt mutatok be, hanem működési összetételt
szemléltetek, melyeknek nem kevesebb gyakorlati előnye van, mint:

 ki tudjuk használni a járulékcsökkentés lehetőségét

 korlátlanul tudunk bevételt juttatni KATA adóalanyoknak

 le tudjuk vonni a személyautó és a lakóingatlan áfáját is

 nyereségadó nélkül is tudunk osztalékjövedelmet juttatni

 a szélsőséges kockázatot ki tudjuk iktatni



Itt most nem egy konkrét modellt mutatok be, hanem működési összetételt
szemléltetek, melyeknek nem kevesebb gyakorlati előnye van, mint:

 több gazdasági társasággal tudunk pályázni egy helyett

 javíthatjuk a hitelfelvételi pozíciónkat, illetve hitelfelvétel esetén nem kell
minden vagyonukkal fedezetet biztosítani

 illetékmentes ingatlan értékesítést is végre tudunk hajtani

 hosszabb távon pedig akár 100%-os adómentességgel tudunk vagyonosodni
magánszemélyként



Mint látható, végeredményként létrehoztunk egy
biztonságos és költséghatékony struktúrát, amit a
megtervezett szisztéma szerint adhatunk át közeli
hozzátartozónak vagy munkavállalónak úgy, hogy a
további szerepünket előre meg tudjuk határozni.



Köszönöm a figyelmet, és izgalmas 
adótervezést kívánok mindenkinek!

Papp Tibor
adótervező, vezérigazgató
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