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TÁRSASÁGI ADÓHOZ KAPCSOLÓDÓ
ADÓKEDVEZMÉNYEK
FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY
A vállalatok a számított társasági adó 80
százalékáig adókedvezményt vehet igénybe
●● a jelenértéken legalább 3 milliárd forint
értékű beruházás,

●● jelenértéken legalább 100 millió forint
értékű, kizárólag film- és videógyártást
szolgáló beruházás,

●● meghatározott kedvezményezett
települési önkormányzat közigazgatási
területén üzembe helyezett és
üzemeltetett, jelenértéken legalább 1
milliárd forint értékű beruházás,

●● munkahelyteremtést szolgáló
beruházás,

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

●● szabad vállalkozási zóna területén
üzembe helyezett és üzemeltetett,
jelenértéken legalább 100 millió forint
értékű beruházás esetén.
A beruházásnak olyan induló beruházásnak
kell lennie, amit :

●● jelenértéken legalább 100 millió forint
értékű önálló környezetvédelmi
beruházás,

●● kis- és középvállalkozás valósít meg,
illetve

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

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

●● nagyvállalkozás valósít meg a:
●● Közép-Magyarországi régión kívüli
régiók valamelyikében,

●● vagy Közép-Magyarországi
régió kormányrendeletben
meghatározott támogatható
településein új gazdasági
tevékenység végzésére irányuló
beruházásként.

KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
ADÓKEDVEZMÉNYE
A kis- és középvállalkozás a megkötött
hitelszerződés alapján tárgyi eszköz
beszerzéséhez, előállításához, pénzügyi
intézménytől igénybe vett hitel kamata után
adókedvezményt vehet igénybe.
Az adókedvezmény az adóévben fizetett
kamat összege.

LÁTVÁNYCSAPATSPORTTÁMOGATÁSI
ADÓKEDVEZMÉNYE
A látványcsapatsportágak részére
visszafizetési kötelezettség nélkül adott
támogatás, juttatás értéke után, a kiállított
támogatási igazolásban szereplő összegig,
de legfeljebb a fizetendő adó 70 százalékáig
adókedvezmény vehető igénybe a juttatás
adóévében és az azt követő adóévek
adójából, de utoljára a támogatás naptári

évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló
adóév adójából.
Amennyiben az adózó sporttámogatást
nyújt, abban az esetben köteles egy
úgynevezett kiegészítő sportfejlesztési
támogatást is adni, melyet az adóévet
követő 90 napon belül kell teljesíteni az
országos sportági szakszövetség, illetve
a sportköztestület által megnyitott, e célt
szolgáló elkülönített fizetési számlára.
Azonban a kiegészítő sporttámogatás
összegével nem csökkenthető sem a
fizetendő adó, sem pedig a társasági adó
alapja.

FILMALKOTÁSHOZ ÉS
ELŐADÓ-MŰVÉSZETI
SZERVEZET
TÁMOGATÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ
ADÓKEDVEZMÉNYEK
A vállalkozás a fizetendő adó 70
százalékáig adókedvezményt vehet
igénybe az adóévben és az azt követő
adóévek adójából, de utoljára a támogatás
naptári évét követő nyolcadik naptári
évben lezáruló adóév adójából a szakmai
hatóság által előadó-művészeti szervezet
támogatásáról, illetve filmalkotások
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filmalkotások támogatásáról kiadott
támogatási igazolások összegéig.
Az adókedvezmény igénybevételének
feltétele, hogy a törvényben
meghatározottak szerint kiegészítő
támogatást is nyújtson előadó-művészeti
szervezet támogatása esetén az Emberi
Erőforrások Minisztériuma vagy az előadóművészeti szervezet, illetve filmtámogatás
esetén a Magyar Nemzeti Filmalap
Közhasznú Nonprofit Zrt. vagy a filmelőállító
részére a támogatás juttatásának
adóévében.
A támogató a támogatás juttatásáért a
támogatott előadó-művészeti szervezet
részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI
CÉLOKAT SZOLGÁLÓ
BERUHÁZÁS
ADÓKEDVEZMÉNYE
Adókedvezmény érvényesíthető az
energiahatékonyság növekedését
eredményező eszközberuházások
megvalósítása és üzemeltetése esetén.
Az adókedvezményt döntés szerint a
beruházás üzembe helyezésének
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adóévében, vagy az azt követő adóévben,
illetve az azt követő öt adóévben lehet
igénybe venni. Az adókedvezmény
teljes összege nem haladhatja meg az
elszámolható költségek összegének
30 százalékát – kisvállalkozás esetén
ez 20, míg középvállalkozás esetén 10
százalékponttal tovább növelhető, - de
maximum a 15 millió eurónak megfelelő
forintösszeget. A kötelező üzemeltetési
időszakot a jogszabály 5 évben állapítja
meg.
Elszámolható költségnek minősül az
adókedvezmény szempontjából:
●● a magasabb energiahatékonysági szint
eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tárgyi eszköz, immateriális jószág
bekerülési értéke, feltéve, hogy a
beruházás értéken belül ezek az
eszközök külön beruházásként
meghatározhatók, vagy
●● energiahatékonysági célokat közvetlenül
szolgáló tárgyi eszköz, immateriális
jószág bekerülési értékének azon
része, ami többletköltségként jelenik
meg a kevésbé energia-hatékony
beruházáshoz viszonyítva, amit az
adókedvezmény, illetve más állami

támogatás igénybe vétele hiányában az
érintett adózó megvalósított volna.
Adóvisszatartás formájában érvényesíthető,
a fejlesztési adókedvezménnyel
csökkentett adó 70 százalékáig.

ENERGIAELLÁTÓK
JÖVEDELEMADÓJÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ
(ROBIN HOOD-ADÓ)
ADÓKEDVEZMÉNY
A társasági adóban fejlesztési
adókedvezményt, illetve energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások
kedvezményét érvényesíteni jogosult
adóalany a számított Robin Hoodadó 50 százalékáig vehet figyelembe
adókedvezményt.

ÉLŐZENESZOLGÁLTATÁS
ADÓKEDVEZMÉNYE
Az adókedvezmény mértéke az adózó
által üzemeltetett vendéglátóhelyen
megvalósított élőzenei szolgáltatásra
tekintettel az általa költségként,
ráfordításként elszámolt ellenérték (díj) áfa
nélkül számított összegének legfeljebb 50
százaléka.

Az elszámolt költség, ráfordítás összegének
azon része, amellyel az adózó csökkenti
a fizetendő adóját, az adóalapnál nem
minősül elismert költségnek, azaz növeli
a társasági adó alapját. Az élőzeneszolgáltatás adókedvezménye az adóévben
igénybe vett, csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül.

FOGLALKOZTATÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ
MUNKÁLTATÓI
ADÓKEDVEZMÉNYEK
SZOCIÁLIS
HOZZÁJÁRULÁS
ADÓKEDVEZMÉNYE
A munkáltató több jogcímen is csökkentheti
a szociális hozzájárulási adófizetési
kötelezettségét. A kedvezmények a
hátrányos helyzetben lévő munkavállalók,
illetve munkavállalók hátrányos térségekben
történő foglalkoztatásának ösztönzése
mellett, a magas hozzáadott értéket
produkáló munkaerő foglalkoztatását is
preferálják.
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A kedvezmény igénybevételének alapját
képezhetik többek között:
●● a szakképzettséget nem igénylő
munkakörben foglalkoztatott személy,
●● megváltozott munkaképességű
munkavállaló,
●● a gyermek nevelése során folyósított
állami szociális támogatásban részesülő
személyek, valamint
●● a kutatók foglalkoztatása.

SZAKKÉPZÉSI
HOZZÁJÁRULÁS
ADÓKEDVEZMÉNYE
A szakképzési hozzájárulás teljesíthető
gyakorlati képzés szervezésével, illetőleg
az adó megfizetésével. A kötelezettség
teljesítésének módját a hozzájárulásra
kötelezett választja meg. Gyakorlati képzés
szervezése esetén a bruttó kötelezettség
mértéke a mindenkori éves költségvetési
törvényben meghatározott alapnormatíva
(2017. évben 453 000 Ft/fő/év) alapján
csökkenthető.
Ha a csökkentő tételek összege meghaladja
a kötelezettség mértékét, a különbözet
visszaigényelhető. Meghatározott
ismérvekkel rendelkező munkavállalók
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Több mint tizenöt éves tapasztalattal rendelkezik
adóellenőrzésben, magyar és nemzetközi adótanácsadásban, mely többek között magában foglalja adótanácsadói
levelek, állásfoglalások elkészítését, adótervezést magyar
és nemzetközi társaságok, cégcsoportok számára.

foglalkoztatása esetén a szakképzési
hozzájárulás alapja csökkenthető a
foglalkoztatás első két évében a bruttó
munkabér összegével, de legfeljebb
munkavállalónként havi 100 ezer forinttal.

HELYI IPARŰZÉSI
ADÓHOZ KAPCSOLÓDÓ
ADÓMENTESSÉG,
ADÓKEDVEZMÉNY
A vállalkozás jogosult az adóalapja
csökkentésére, ha az adóévi működés
hónapjai alapján számított adóévi átlagos
statisztikai állományi létszáma az előző
évhez képest bővül.
Az adókedvezmény összege a létszámnövekmény után 1 millió forint/fő.
Mentes a helyi iparűzési adó alól:
●● a szabályozott ingatlanbefektetési
társaság, annak elővállalkozása, illetve
ezek projekttársasága, illetve
●● a beszerző, értékesítő szövetkezet.
A fentieken túlmenően az önkormányzat
is jogosult rendeletében adómentességet,
adókedvezményt megállapítani a vállalkozó
számára, amennyiben a vállalkozás
adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió
forintot.

Az RSM Hungary Zrt-nél az adóüzletág teljes körű vezetését látja el. Részt vesz átvilágítások, adótanácsadói levelek, valamint transzferár-dokumentációk elkészítésében,
szakmai ellenőrzésében.

Hegedüs Sándor
partner, adóüzletág vezető
e-mail: sandor.hegedus@rsm.hu

Rendszeresen nyilatkozik a sajtónak adószakmai kérdésekben. Véleményformáló szerepet vállal nemzetközi
hálózatunkban is - alapító tagja az RSM International Adó
Klubjának.

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés – ezek az RSM Hungary Zrt.
alappillérei.
A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő
tanácsadójaként tartják számon.

SZOLGÁLTATÁSAINK
●● Számvitel, könyvelés kiszervezése
●● Felhőalapú dokumentummanagement megoldások
●● Adótanácsadási szolgáltatások

Azért, hogy teljes körű pénzügyi tanácsadással álljunk ügyfeleink
rendelkezésére könyvvizsgálói társirodánk, az RSM Audit Hungary Zrt.
szolgáltatásai egészítik ki az RSM Hungary Zrt. tevékenységeit.

●● Vám-, jövedéki és termékdíj-tanácsadás

Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és nagyvállalatokon
túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező,
multinacionális vállalatok is.

●● HR-tanácsadás

SZERETNÉ TUDNI, HOGY VÁLLALATA MILYEN
ADÓKEDVEZMÉNYEKET TUD IGÉNYBE VENNI 2017-BEN?
KÉRDEZZE TANÁCSADÓINKAT!
Hegedüs Sándor
partner, adóüzletág vezető | E sandor.hegedus@rsm.hu

●● Bérszámfejtés
●● Könyvvizsgálat
●● Digitális megoldások

RSM INTERNATIONAL BEMUTATÁSA
Társaságunk az RSM International hálózat kizárólagos magyar tagja.
Az RSM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai
egymástól független tanácsadó társaságok.
A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

