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1. Fogalmak, értelmező rendelkezések 
 
 A fogalmak, az értelmező rendelkezések módosításai 2017. január 1-jétől hatályosak. 
 A Tao.tv. új fogalomként vezeti be a vendéglátóhely és az élőzenei szolgáltatás 

fogalmát az élőzenei szolgáltatás igénybevétele kapcsán bevezetett adókedvezményhez 
kapcsolódóan. Bevezetésre kerül az állami támogatás, az uniós szabvány és az 
energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás fogalma is. 

 Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás olyan, az energiahatékonyságról 
szóló törvény szerinti energiahatékonyság növekedést eredményező beruházás, amely révén 
az energiahatékonyságról szóló törvény fogalmai szerinti végső-energiafogyasztás 
csökkenését eredményező energia-megtakarításra kerül sor.  

 A módosítás a startup cégek adóalap-kedvezménye kapcsán bevezeti a korai fázisú 
vállalkozások fogalmát, mely szerint korai fázisú vállalkozásnak a korai fázisú vállalkozások 
nyilvántartásba vételéről szóló jogszabály szerint nyilvántartásba vett jogi személy minősül. A 
módosítás szerint az adótörvény alkalmazásában a minősítés további feltétele, hogy a korai 
fázisú vállalkozás átlagos állományi létszáma az adóalap-kedvezmény igénybevételének 
adóéveiben elérje vagy meghaladja a két főt, és abból legalább 1 fő a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerinti kutató-fejlesztőnek minősüljön, továbbá a 
korai fázisú vállalkozás ne minősüljön a kedvezmény igénybevételére jogosult adózó kapcsolt 
vállalkozásának az igénybevétel adóéveiben. A minősítés és a regisztrációs eljárás további 
részleteit külön jogszabály fogja meghatározni.  

Az új fogalmak, értelmező rendelkezések általános bemutatása után tekintsük át a reájuk 
vonatkozó törvényi előírásokat. 

 
1.1. Állami támogatás [Tao.tv. 4. §-ának új 3a. pontja] 
 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 

támogatás 
 
1.2. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás [Tao.tv. 4. §-ának új 11a. pontja] 
L. fentebb. 
 
Ez a belső piaccal összeegyeztethető támogatás. 
 
1.3. Élőzenei szolgáltatás [Tao.tv. 4. §-ának új 12a. pontja] 
 
A FEOR-08 szerinti zenés, énekes személyes közreműködésével – rendszeresen vagy 

meghatározott időpontban, nyilvános, a vendégek számára ingyenes előadás útján – nyújtott 
szolgáltatás. 

 
1.4. Korai fázisú vállalkozás [Tao.tv. 4. §-ának új 30. pontja] 
L. fentebb. 
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1.5. Uniós szabvány [Tao.tv. 4. §-ának új 34b. pontja] 
 
− olyan kötelező uniós szabvány, amely az egyes vállalkozások által elérendő szinteket ír 

elő a környezeti mutatókra nézve, vagy  
− az ipari kibocsátásról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) 

szóló 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
rögzített, az elérhető legjobb technikák használatára és annak biztosítására vonatkozó 
kötelezettség, hogy a szennyez anyagok kibocsátási szintje ne haladja meg az elérhető 
legjobb technikák alkalmazásával elérhető szintet; azokban az esetekben, amelyeknél 
az elérhető legjobb technikák szerinti kibocsátási szinteket az ipari kibocsátásról szóló 
EU-s irányelv értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokban határozták meg, 
akkor azok a szintek alkalmazandók, amennyiben az említett szinteket tartományban 
állapítják meg, az a korlát alkalmazandó, amelynél az elérhető legjobb technikákat 
elérték. Ez a belső piaccal összeegyeztethető támogatás. 

 
1.6. Vendéglátóhely [Tao.tv. 4. §-ának új 49. pontja] 

 
A vendéglátóhely olyan, a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 

kormányrendelet rendelkezései szerinti melegkonyhás vendéglátóhely, boros pince, amelynek 
adóévi árbevételéből legalább 75 százalék a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendelet rendelkezései szerint melegkonyhás vendéglátóhelyen, 
továbbá borospincében nyújtott étel- és italforgalomból, illetve szálláshely-szolgáltatás 
nyújtásából származik. 

 
2. Az adózás előtti eredményt csökkenti 
 
 Itt meg kell jegyezni, az adózás előtti eredményt csökkentő tételek egy része már a nyári 
adócsomagban is szerepelt (a postaládában közreadott módosítások II/2., III/3., III/4. pontjai], 
a III/3., III.4. pont szerinti tételek 2017. január 1-jével azonban nem lépnek hatályba, mert 
módosultak, ezért ez utóbbiak itt kerülnek módosult formában bemutatásra. 

Az adózás előtti eredményt csökkentő új és módosított tételek 2017. január 1-jétől 
hatályosak. 

 
2.1. Az Szja-tv.-hez kapcsolódóan [Tao.tv. 7. §-a (1) bekezdésének új k) pontja] 
 
Az adózás előtti eredményt legfeljebb az adózás előtti nyereség összegéig csökkenti: 
− az Szja-tv. szerinti mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben juttatott összege,  
− az Szja-tv. szerinti munkásszállás bekerülési értékeként, a bekerülési értékének 

növekményeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, 
továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díjaként, valamint a 
munkásszállás fenntartására, üzemeltetésére tekintettel az adóévben elszámolt összeg. 

 
2.2. Szerzett részesedéshez kapcsolódóan [Tao.tv. 7. §-a (1) bekezdésének új m) pontja 

és új (8)-(8a) bekezdése] 
 
További feltételeket tartalmaz a § (8)-(8a) bekezdése. 
Az adóalap-kedvezményt tehát négy adóévben egyenlő részletekben lehet érvényesíteni. A 

kedvezmény igénybevételére azonban az adózó csak akkor jogosult, ha a szerzést megelőző 3 
adóéven belül sem az adózó, sem a jogelődje, sem kapcsolt vállalkozása nem volt tagja 
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(részvényese, üzletrész-tulajdonosa) annak a korai fázisú vállalkozásnak, amelyre tekintettel a 
kedvezményt igénybe veszi. További feltétel az is, hogy az adózó az adóbevallás benyújtásáig 
rendelkezzen olyan igazolással, amely tartalmazza a korai fázisú vállalkozások nyilvántartását 
végző szerv által vezetett nyilvántartási rendszer szerinti regisztrációs számát, a 
nyilvántartásba vétel dátumát, valamint a korai fázisú vállalkozás regisztrációs számát és a 
nyilvántartásba vétele dátumát. 

Ha a kedvezmény érvényesítésére nyitva álló időtartam alatt – tőkeemelés miatt – a 
bekerülési érték növekszik, akkor az adóalap-csökkentés ezen növekmény vonatkozásában is 
alkalmazható, ha a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés a korábbiakban adóalap-
kedvezmény igénybevételére jogosította azzal, hogy erre tekintettel az érvényesítés 
időtartama nem hosszabbodik meg.  

A korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések adóalap-kedvezménye az adózó által 
adóévenként érvényesített összegnek az aktuális adókulccsal számított értéke az adóévben 
igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 

A tőkebefektetés a korai fázisú vállalkozásnál az adóévben igénybevett csekély összegű 
(de minimis) támogatásnak minősül.  

 
2.3. Műemlék-karbantartás adóalap-kedvezménye [Tao.tv. 7. §-a (1) bekezdésének új 

sz) pontja, figyelemmel a (26), (28), (29) bekezdésben foglaltakra is] 
 
Az új előírás akként határozza meg a műemlék-karbantartás adóalap-kedvezményének a 

tárgyát, hogy a karbantartást a műemléki vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő 
ingatlanon, illetve helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanon kell elvégezni. 

Az adózás előtti eredményt csökkenti  
a műemléki ingatlan vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlan, illetve a 

helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan karbantartásának az adóévben elszámolt költsége, 
ráfordítása az ingatlant nyilvántartó adózónál (vagyonkezelőnél, a pénzügyi lízing keretében 
használatba vett ingatlan esetében a lízingbevevőnél, a koncessziós szerződés alapján 
beszerzett, megvalósított ingatlan tulajdonosánál), de legfeljebb az adózás előtti nyereség 50 
százaléka.  

Az adózás előtti eredmény-csökkentés feltétele, hogy a karbantartásra ne hatósági 
kötelezés eredményeként kerüljön sor, továbbá a karbantartás megtörténtéről és összegéről a 
területileg illetékes örökségvédelmi hatóság igazolást állítson ki, amelynek az adóévre 
vonatkozó társasági adóbevallás benyújtásakor az adózónál rendelkezésre kell állnia.  

A műemlék-karbantartás címén adóévenként, adózónként érvényesített összeg aktuális 
adókulccsal számított értéke nem lehet több 50 millió eurónak megfelelő forintösszegnél.  

 
2.4. Műemlék-felújítás, beruházás adóalap-kedvezménye [Tao.tv. 7. §-a (1) 

bekezdésének ty) pontja tekintettel a (26)-(28) bekezdésben foglaltakra is] 
 
Az adózás előtti eredményt csökkenti 
a műemléki ingatlant vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlant, illetve 

helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant érintő kulturális örökségvédelmi célú, az Szt. szerinti 
beruházás, továbbá felújítás bekerülési értékének kétszerese az ingatlant nyilvántartó 
adózónál (vagyonkezelőnél, a pénzügyi lízing keretében használatba vett ingatlan esetében a 
lízingbevevőnél, a koncessziós szerződés alapján beszerzett, megvalósított ingatlan 
tulajdonosánál), a beruházás, felújítás befejezésének adóévében és az azt követő öt adóévben 
az adózó döntése szerinti részletekben.  

Az adózás előtti eredmény csökkentésének feltétele, hogy a felújításra, a beruházásra ne 
hatósági kötelezés eredményeként kerüljön sor, továbbá a beruházás, a felújítás 
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megtörténtéről és összegéről a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság igazolást állítson 
ki, amelynek az adóévre vonatkozó társasági adóbevallás benyújtásakor az adózónál 
rendelkezésre kell állnia.  

A műemlék beruházás, felújítás címén érvényesített összeg aktuális adókulccsal számított 
értéke beruházásonként nem lehet több 100 millió eurónak megfelelő forintösszegnél. 

Ugyanazon adózónál, ugyanazon ingatlanra vonatkozóan a műemlék-karbantartás és a 
műemlék-beruházás, felújítás adóalap-kedvezménye együttesen is érvényesíthető.   

 
2.5. Közhasznú tevékenység támogatása [Tao.tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja] 
 
A módosítás előtti előírás kiegészült azzal, hogy a mezőgazdasági termelést érintő időjárási 

és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLVIII. törvény 7. §-ának (1) 
bekezdése szerinti mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz (a továbbiakban: 
Kárenyhítési Alap) javára önkéntesen, nem jogszabályi kötelezés alapján az adóévben 
visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás 50 százaléka 

− csökkenti az adózás előtti eredményt,  
− az ide sorolt többi tétellel együtt együttesen az adózás előtti eredmény összegéig. 
A Kárenyhítési Alapba befizetett pénzösszeg – adóalap-kedvezményként – a Magyar 

Kármentő Alapba, a Nemzeti Kulturális Alapba történő befizetéssel azonosan kezelendő. 
 

2.6. Adóalap-kedvezmény érvényesítése a kapcsolt vállalkozásnál [Tao.tv. 7. §-a (1) 
bekezdésének új x) pontja, (27), (29) bekezdése] 

 
Az új előírás a műemlék-karbantartási kedvezmény alanyi körét kibővíti a műemlék-

karbantartási adóalap-kedvezményre jogosult kapcsolt vállalkozásával, 
− a műemlék-felújítás, beruházás adóalap-kedvezményre jogosult kapcsolt 

vállalkozásával,  
− az ingatlant érintő felújításhoz, beruházáshoz pénzügyi forrást közvetlenül biztosító 

vállalkozással. 
Az adózás előtti eredményt csökkenti a kulturális örökségvédelmi célú, az Szt. szerinti 

beruházás, felújítás bekerülési értékére vagy a karbantartás költségére tekintettel 
− a műemlék-felújítás, beruházás – fenti 2.4. pont szerint – megállapított, de az ingatlant 

nyilvántartó adózó által – választása szerint – nem érvényesített adóévi összeg, az 
ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozásánál; 

− a műemlék-karbantartás –fenti 2.3. pont szerint – megállapított, de az ingatlant 
nyilvántartó adózó által – választása szerint – nem érvényesített adóévi összeg, az 
ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozásánál, de legfeljebb a kapcsolt 
vállalkozás adózás előtti nyereségének 50 százalékáig.  

Az adózás előtti eredmény csökkentésének a feltételei: 
A műemlék-felújítás, beruházás adóalap-kedvezményének a kapcsolt vállalkozásnál 

történő érvényesítésének feltétele, hogy a ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása 
az adóévre vonatkozó társasági adóbevallással egyidejűleg rendelkezzen a műemlék-felújítás, 
beruházás adóalap-kedvezményre jogosult adózó írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza a 
jogosult adózónál végzett beruházás, felújítás értéke, vagy bekerülési érték-növekménye 
kétszeresének összegét, az adózás előtti eredmény-csökkentés egészben vagy részben történő 
igénybevétele mellőzésére vonatkozó nyilatkozatot, valamint az ingatlant nyilvántartó adózó 
kapcsolt vállalkozása által érvényesíthető összeget [(27) bekezdés]. 

A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt 
vállalkozása és az ingatlant nyilvántartó jogosult egyetemlegesen felelős. A nyilatkozatban 
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szereplő adatokról a nyilatkozat kiállítója, valamint a kedvezményezett az adóévre vonatkozó 
társasági adóbevallásában adatokat köteles szolgáltatni.  

A műemlék-karbantartás adóalap-kedvezményének a kapcsolt vállalkozásnál történő 
érvényesítésének feltétele, hogy az ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása az 
adóévre vonatkozó társasági adóbevallással egyidejűleg rendelkezzen a műemlék-karbantartás 
adóalap-kedvezményre jogosult adózó írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza a jogosultnál 
nyilvántartott ingatlanon végzett karbantartás adóévi elszámolt költségének, ráfordításának 
összegét, az adózás előtti eredménycsökkentés egészben vagy részben történő igénybevétele 
mellőzésére vonatkozó nyilatkozatot, valamint az ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt 
vállalkozása által érvényesíthető összeget [(29) bekezdés] 

A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az ingatlant nyilvántartó adózó és kapcsolt 
vállalkozása egyetemlegesen felelős. A nyilatkozatban foglalt adatokról a nyilatkozat 
kiállítója, valamint a kedvezményezett az adóévre vonatkozó társasági adóbevallásában 
adatokat köteles szolgáltatni.  

 
3. Az adózás előtti eredményt növeli [Tao.tv. 8. §-a (1) bekezdésének új g) és i) pontja] 
 
Az új előírások 2017. január 1-jétől hatályosak. 
Az az adózó, amely érvényesíti a korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések 

adóalap-kedvezményét [L. 2.2. pont], és az érvényesítésre nyitva álló négy adóéven belül a 
kedvezményre jogosító részesedést bármilyen jogcímen kivezeti, részben kivezeti (kivéve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetést), növelnie kell az adózás előtti eredményét 
[g) pont]. Az adóalap-növelő tétel összege az adózás előtti eredmény csökkentéseként 
elszámolt összeg kétszerese. Kivezetés (részbeni kivezetés) alatt például az értékesítést, a nem 
pénzbeli vagyoni hozzájáruláskénti átadást, a térítés nélküli átadást kell érteni.  

Az új előírás szerint, ha az adózó alkalmazza a korai fázisú vállalkozásokban történő 
befektetések adóalap-kedvezményét, és az így megszerzett részesedésre értékvesztést kell 
elszámolnia, akkor az értékvesztés elszámolásának adóévében növelnie kell az adózás előtti 
eredményét [i) pont]. A növelő tétel összege a korai fázisú vállalkozásban szerzett 
részesedésre elszámolt értékvesztés összege, de legfeljebb az adóalap-kedvezményként 
érvényesített összeg. Ha a részesedésre a későbbiek során az értékvesztés visszaírásra kerül, a 
Tao.tv. hatályos rendelkezése alapján adózás előtti eredményt csökkentő tétel érvényesíthető, 
ha az adózó az adóalap-növelést az erre vonatkozó adóbevallással és az azt alátámasztó 
kimutatásokkal igazolja.  

 
4. Jogutód nélküli megszűnés [Tao.tv. 16. §-a (1) bekezdésének új cd) alpontja] 
 
A 2017. január 1-jétől hatályos új előírás szerint, ha a korai fázisú vállalkozásban szerzett 

részesedés alapján az adózó adóalap-kedvezményt érvényesített és az az adózó jogutód nélkül 
szűnik meg a szerzés adóévében vagy az azt követő három adóévben, akkor az adóalap-
csökkentésként elszámolt összeggel (feltéve, hogy ezzel korábban nem növelte az adóalapot), 
meg kell növelnie az adózás előtti eredményét.  

 
5. A filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatása [Tao.tv. 22. §-ának (1) 

bekezdése és új (12) bekezdése] 
Ujraszabályozva a 2016. évi CLXXXII. törvényben. 
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6. Fejlesztési adókedvezmény [Tao.tv. 22/B. §-ának (9) és (14) bekezdése] 
 
A módosítás szerint a fejlesztési adókedvezmény igénybe vételének létszám- és bérköltség-

növelési feltételei csökkennek a beruházások ösztönzése érdekében. A jelenértéken legalább 3 
milliárd forintértékű beruházások esetében az adózó választhat, hogy legalább 50 fővel (150 
fő helyett) vagy a minimálbér háromszázszorosával (a korábbi 600-szoros helyett) növeli a 
foglalkoztatását, illetve bérköltségét. A jelenértéken egy milliárd forintértékű beruházások 
esetében 25 fővel (75 fő helyett) vagy a minimálbér százötven-szeresével (300-szoros helyett) 
növeli a foglalkoztatását, illetve a bérköltségét, eleget téve jogszabályi kötelezettségének.  

A kis- és középvállalkozások legalább 500 millió forintértékű beruházásainál az előírt 
követelmény kisvállalkozások számára 10 főről 5 főre vagy a minimálbér 25-szöröséről 10-
szeresére, középvállalkozásnál 25 főről 10 főre vagy a minimálbér 50-szereséről 25-szörösére 
csökken.  

A rendelkezések 2017. január 1-jétől hatályosak, azonban a módosító törvény hatályba 
lépését (2016. november 26-át) követően benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti 
bejelentésekben és kérelmekben szereplő beruházásoknál lehet alkalmazni.  

Szövegcserés módosítással a 22/B. (3) bekezdés úgy módosul, hogy az adózónak az 
adókedvezmény iránti kérelmét a beruházás tervezett megkezdése előtt (és nem a beruházás 
megkezdése előtt) kell benyújtania.  

 
7. Látványcsapatsport támogatása [Tao.tv. 22/C. §-ának (3d) bekezdése és új (12) 

bekezdése] 
 
A kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak a határidőn túli, de még az adóbevallást 

megelőző pénzügyi teljesítése esetén az adózó nem esik el az adókedvezménytől, hanem 
annak a 80 százalékára válik jogosulttá.  

Ha a kiegészítő és a pótlólagos kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől 
számított 30 nap a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallás benyújtását követően 
járna le, akkor az adózónak nem kell külön bejelentenie az adóhatóság felé, hanem a 
kifizetések tényét a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallásban kell bejelentenie 
az állami adóhatóság részére.  

A rendelkezések 2016. november 26-tól hatályosak. 
A tárgyi eszköz-beruházás üzembe helyezésére vonatkozó (8) bekezdés szerinti előírást 

pontosították, a támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig kell üzembe helyezni 
szövegrész úgy módosult, hogy a támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő 
támogatási időszaktól számított 4. év végéig kell üzembe helyezni. Ezen rendelkezés 2016. 
november 26-án folyamatban lévő, 2013-2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott 
sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell, az átmeneti előírások 
szerint.  

 
8. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye [Tao.tv. új 

alcíme és 22/E. §-a] 
 
Tekintettel Magyarország uniós kötelezettségeire, az új előírás alapján társasági 

adókedvezményt lehet igénybe venni energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás 
megvalósítása és üzembe helyezése esetén, a beruházás üzembe helyezését követő adóévben 
és az azt követő öt adóévben. 

Elszámolható költségnek minősül 
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− az energiahatékonysági beruházás célját szolgáló, a magasabb energiahatékonysági 
szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág Szt. szerinti 
bekerülési értéke, amennyiben a beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági 
célokat szolgáló beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatóak,  

− egyéb esetekben az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét 
képező tárgyi eszköz, immateriális jószág Szt. szerinti bekerülési értékének az a része, 
amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva 
többletköltségként merül fel, és amely kevésbé energiahatékony beruházást az adózó az 
ezen § szerinti adókedvezmény és a beruházáshoz igénybevett más állami támogatás 
hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna.  

Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni.  
Az adókedvezmény (ami a belső piaccal összeegyeztethető támogatás) mértéke az 

elszámolható költség legfeljebb 30 százaléka (de legfeljebb jelenértéken 15 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg) lehet, amely mértéket kisvállalkozások 20, középvállalkozások 10 
százalékponttal tovább növelhetnek. 

Az általános és a közösségi jogból eredő igénybevételi feltételeken túlmenően a jogszabály 
előírja, hogy az adózónak az adókedvezmény igénybevételekor rendelkeznie kell olyan 
igazolással, amely alátámasztja, hogy a megvalósított beruházás energiahatékonysági célokat 
szolgáló beruházásnak minősül. Az említett igazolás kiállításának szabályairól külön 
kormányrendelet fog rendelkezni.  

Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházás-
rész esetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy 
beruházás-rész energiahatékonyság növekedésével jár.  

Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező 
valamennyi eszközt használatba vette, és ezeket az eszközöket a beruházás üzembe helyezését 
követő legalább öt évig a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve 
használja.  

Nem vehető igénybe adókedvezmény 
− ha az adózó a fejlesztést azért hajtja végre, hogy a beruházás megkezdésének 

időpontjában már elfogadott uniós szabályoknak feleljen meg,  
− ha az adózó nem teljesíti a Tao.tv.-ben és az energiahatékonysági igazolás kiállításáról 

szóló kormányrendeletben foglalt feltételeket,  
− ha az adózó nehéz helyzetben lévő társaság, bíróság által jogerősen elrendelt 

felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a 
(cég)bírósághoz,  

− akvakultura-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz, 
− ha az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan 

európai bizottsági határozat eredményeként, amely valamely támogatást jogellenesnek 
és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.  

Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás üzembe 
helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező 
üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló 
valamennyi eszköz  

− üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét,  
− bekerülési értékét, 
− többletköltségét,  
− az állományból történő kikerülés időpontját, indokát. 
Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első 

igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.  
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A törvény rögzíti, hogy ugyanazon beruházás esetében az energiahatékonysági célokat 
szolgáló beruházások adókedvezménye és a fejlesztési adókedvezmény együttesen nem 
alkalmazható.  

Átmeneti rendelkezés alapján a kedvezmény kizárólag a szabályozás hatályba lépését 
(2017. január 1-jét) követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások 
esetében és kizárólag a megkezdést követően felmerült elszámolható költségekre vehető 
igénybe.  

Kormányrendelet fogja szabályozni az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások 
adókedvezménye igénylésének, igénybevételének, az energiahatékonysági célokat szolgáló 
beruházások minőség igazolásának, az adózó nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének részletes feltételeit.  

 
9. Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye [Tao.tv. új alcíme és 22/F. §-a] 
 

Az új törvényi előírás szerint az adózó az általa üzemeltetett vendéglátó helyen 
megvalósított élőzenei szolgáltatás esetében az általa költségként, ráfordításként elszámolt 
ellenérték (díj) után adókedvezményt vehet igénybe, 2017. január 1-jétől. 

Az adókedvezmény mértéke az élőzenei szolgáltatásnál az adózó által költségként, 
ráfordításként az adóévben elszámolt ellenérték (díj) áfa nélkül számított összegének 
legfeljebb 50 százaléka.  

Az új előírás szerint az adózónál az élőzenei szolgáltatás ellenértéke (díja) kapcsán 
elszámolt költség, ráfordítás összegének azon része, amellyel az adózó csökkenti a fizetendő 
adóját, az adóalapnál nem minősül elismert költségnek [Tao.tv. 3. számú mellékletének új 
A/3. pontja]. 

Az élőzenei szolgáltatás adókedvezménye az adóévben igénybevett csekély összegű (de 
minimis) támogatásnak minősül. 

 
10. Jogtechnikai jellegű pontosítások, amely a rendelkezés értelmezését nem érinti  
 
− adófelajánlás esetén járó jóváírás [Tao.tv. 24/B. §-ának (2) bekezdése], 
− az adóelőleg bevallásának és fizetésének szabályai [Tao.tv. 26. §-ának (10) bekezdése]. 
 
11. Egyéb módosítások 
  11.1. Jogdíjra vonatkozóan [Tao.tv. 7. §-ának (16) bekezdése] 
 
A jogdíjra jogosító immateriális jószághoz kapcsolódó kedvezmény módosult 2016. július 

16-tól azzal, hogy az adózó a lekötött összeget a lekötés adóévét követő korábbi három év 
helyett öt adóévben oldhatja fel. A módosítás a kedvezmény szankciójához kapcsolódó 
késedelmi pótlék-számítást pontosítja. A késedelmi pótlékot a korábbi három év helyett a 
lekötés adóévét követő ötödik adóévtől szükséges számítani.  

A jogdíjhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezés (a postaládában közzétett módosítások 
II/6.2. pontja). Pontosítás azzal, hogy első alkalommal a 2017. január 1-jén és azt követően 
bekövetkező kedvezményezett eszközátruházásra kell alkalmazni. 

Új átmeneti rendelkezés szerint a 2016. június 30-án hatályos 7. § (1) bekezdésének c) és 
e), valamint s) pontja alapján (változott 2016. július 16-tól) az adózás előtti eredmény utoljára 
a 2016. december 31-ével végződő adóévben csökkenthető a 2016. január 1-je és 2016. június 
30-a között kapcsolt vállalkozástól beszerzett, a 2016. június 30-án hatályos 4. § 20. pontja 
szerinti jogdíjra tekintettel szerzett bevétel alapján, ha ezen jogdíj a kapcsolt vállalkozást nem 
jogosította fel – bármilyen címen – a kedvezményre.  
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11.2. A Tao.tv.-nek a 2016. évi LXVI. törvénnyel történt módosításaihoz 
kapcsolódó változások 
− kedvezményes eszközátruházás fogalma [Tao.tv. 4. §-ának 23/b. pontja] 

(a postaládában közzétett módosítások III/1.2. pontja) 
a módosítás 2017. január 1-jétől hatályos, első alkalommal a 2017. január 1-jén 
vagy az azt követően bekövetkező kedvezményezett eszközátruházásra kell 
alkalmazni; 

− kedvezményezett eszközátruházás (az eszköz tartása) [Tao.tv. 16. §-ának (12) 
bekezdése és új (12a) bekezdése] (a postaládában közzétett módosítások III/6. 
pontja) 
a módosítás és az új előírás 2017. január 1-jétől hatályos, első alkalommal a 2017. 
január 1-jén vagy az azt követően bekövetkező kedvezményezett 
eszközátruházásra kell alkalmazni.  

 
11.3. Rendelkezés az adóról [Tao.tv. 24/A. §-ának (1) bekezdése] 
 
A §-on belüli hivatkozás pontosításával 2016. november 26-tól az adóról való 

rendelkezés alkalmazásánál figyelembe vehető a (3) bekezdés szerinti kedvezményezett cél is 
azzal, hogy a 2016. június 16-át követően esedékes adó-, adóelőleg-kötelezettség 
felajánlásával összefüggésben kell alkalmazni.  

 
12. A Tao.tv. mellékleteinek módosításai 
  12.1. Tao.tv. 1. számú melléklete 5. pontjának b) alpontja és 5/b. pontja 
 
A módosított előírás alapján az Szt. szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés 
(ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető  

− a koncesszióban megvalósult tárgyi eszközöknél, valamint a közfeladatot ellátó 
viziközmű-szolgáltató által vagyonkezelési jogviszony keretében üzemeltetett és az 
alaptevékenység ellátásához szükséges tárgyi eszközöknél.  

Az 5/b. pontnál a pontosítás annak érdekében történik – az Szt. 177. §-ának (50) 
bekezdésére hivatkozással -, hogy az „új” és a „régi” típusú üzleti vagy cégérték társasági 
adótörvényi kezelése azonos módon történjen.  

A rendelkezések 2016. november 26-án léptek hatályba, de a 2016. évi adókötelezettség 
megállapításakor is alkalmazhatók. 

 
12.2. Tao.tv. 2. számú melléklete 
 
A II. Építmények táblázat kiegészült a viziközmű vezetékek leírási kulcsával (2 %), 

kimaradt a hulladéktároló, továbbá a hulladékhasznosító létesítmény azzal, hogy a 
hulladékszektor gépeinél, berendezéseinél a tényleges avulásnak megfelelő leírási kulcsokat 
kell alkalmazni.  

A 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök 5., 6., 8., 12. pontja következők 
szerint módosul: 

5. A HR 8469, 8470, 8472 vtsz.-ok 
6. A HR 8419 11, 8541 40 vtsz.-ok 
8. A HR 8418 80 vtsz. alszám, valamint a 8514 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisítő, – 

feldolgozó, – hatástalanító és – hasznosító berendezések 
12. A HR 8419 20 vtsz. alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-okból az orvosi 

gyógyászati laboratóriumi eszközök  
maradnak.  
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Kiegészítés új d) és e) ponttal: 

 d) 10 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök 
  Hulladékágazat gépei, berendezései, felszerelései, járművei 
 e) 7 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök 
  A viziközmű ágazat gépei, berendezései, felszerelései 

A megállapított értékcsökkenési leírási kulcsok 2017. január 1-jétől hatályosak, amelyeket 
az adózó – választása szerint – a 2017-ben kezdődő adóévben alkalmazhatja, első alkalommal 
pedig a 2018. adóévben kezdődő adóévi kötelezettségre alkalmazni kell.  

 
12.3. Tao.tv. 3. számú melléklete 
 
Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül 

az élőzenei szolgáltatásra tekintettel költségként, ráfordításként elszámolt ellenérték (díj) 
összege a 22/F. § szerinti adókedvezmény érvényesítése esetén (nyilvánvalóan az 
adókedvezményezett bevételhez kapcsolódó költség, ráfordítás).  

A módosítás 2017. január 1-jétől ingyenes juttatás esetén új feltételhez köti az átadónál 
a költség, ráfordítás elismerését. Hogy a költségként, ráfordításként elszámolt összeggel ne 
kelljen növelni az adózás előtti eredményt, annak feltétele lesz az, hogy az átvevő fizesse meg 
az elszámolt bevételre jutó társasági adót. Ezen feltétel teljesüléséről az adóbevallás 
benyújtása előtt nyilatkoznia kell annak érdekében, hogy az átadónak ne kelljen az adóév 
adóalapját növelnie. Az adóévi adóbevallás benyújtása előtt azonban arról nem tud 
nyilatkozni az átvevő, hogy megfizette az adót. Ezért indokolt, hogy a nyilatkozat arra 
vonatkozzon, hogy a bevételre jutó társasági adót megfizeti, amelyet az adóbevallás 
elkészítését követően újabb nyilatkozat útján igazol.  

Amennyiben a juttatásban részesülő nem végez vállalkozási tevékenységet, olyan 
nyilatkozat fogadható el, amely szerint a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem 
végzett, mely nyilatkozat alapján a juttatónál a juttatás könyv szerinti értéke elismert költség, 
ráfordítás lesz.  

A módosítások 2017. január 1-jétől hatályosak. 
 

13. Az IFRS-ek szerinti beszámolót összeállító adózóra vonatkozó módosításokat 
külön kimutatás tartalmazza. 

 
 

II. 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvényt módosította a 2016. évi LXVI. törvény is  
 
Közzétéve a postaládában 2016. augusztus 25-én. 
 
A 2016. évi LXVI. törvénnyel módosított 
– Tao.tv. 7. §-a (1) bekezdésének k) és l) pontja 
– Tao.tv. 7. §-a (1) bekezdésének sz) és ty), valamint x) pontja 
– Tao.tv. 7. §-a (26)-(28) bekezdése 
– Tao.tv. 3. számú mellékletének A/3. pontja 

(a közzétett módosítások III/3. és III/4., a 10 pont [II. rész]) 
2017. január 1-jén nem lép hatályba. 
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Ezen rendelkezések jellemzően újraszabályozásra kerültek a 2016. évi CXXV. törvénnyel. 
A jelenleg a postaládában közzétételre kerülő módosítások 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. pontja és 
12.3. pontja. 
 
 

III. 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.tv.) 

módosításai 
(a 2016. évi  CLXXXII.  törvény alapján) 

 
A módosítások alapvetően a társasági adó mértékének egységesen a pozitív adóalap 9 

százalékban történő meghatározásából következnek és 2017. január 1-jétől hatályosak. 
 
1. Az adózás előtti eredményt csökkenti [Tao.tv. 7. §-a (1) bekezdésének új m) pontja] 
 
A korai fázisú vállalkozások adóalap-kedvezményének mértéke nem haladhatja meg a 

korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének (ideértve a szerzést 
követő tőkeemelés során a bekerülési érték növekményét is) háromszorosát a részesedés 
szerzésének adóévében és az azt követő három adóévben egyenlő részletekben, adóévenként 
legfeljebb 20 millió forint. 

További feltételek a 2016. évi CXXV. törvény módosításait tartalmazó közzétett anyag 
2.2. pontjában.  

 
2. A filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatása [Tao.tv. 22. §-ának 

(1), (6), (12) bekezdése, hatályát veszti (7) bekezdése] 
 
Az egységes társasági adókulcsra tekintettel megszűnik a (7) bekezdésben szabályozott 

pótlólagos kiegészítő támogatás, ebből következően elmarad az a rendelkezés, hogy a 
pótlólagos kiegészítő támogatást a támogatás adóévét követő 90 napon belül kell megfizetni. 

Az adózó az adókedvezményt a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek 
adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő nyolcadik (a módosítás előtt a 
hatodik) naptári évben lezáruló adóév adójából veheti igénybe 2017. január 1-jétől. 

A módosítás szerint az adózó kiegészítő támogatásként az alaptámogatás 9 százalékos 
adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles megfizetni.  

Az új előírás szerint a kiegészítő támogatás határidőn túli, de még az adóbevallást 
megelőző pénzügyi teljesítése esetén az adózó nem esik el az adókedvezménytől, hanem 
annak 80 százalékára jogosulttá válik. Ezt az előírást – az átmeneti rendelkezés szerint – első 
alkalommal a 2016. évi adózás előtti eredmény terhére nyújtott támogatásra (juttatásra) kell 
alkalmazni.  

 
3. Fejlesztési adókedvezmény [Tao.tv. 22/B. §-ának (6) bekezdése] 
 
A módosítás szerint fejlesztési adókedvezmény esetében a kedvezmény a beruházás 

üzembe helyezését követő adóévben – vagy az adózó döntése szerint a beruházás üzembe 
helyezésének adóévében – és az azt követő tizenkét (a módosítás előtt: kilenc) adóévben, 
legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő tizenhatodik (a 
módosítás előtt: tizennegyedik) adóévben vehető igénybe a 2017. január 1-jétől benyújtott 
bejelentések és kérelmek esetében.  
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4. Látványcsapatsport támogatása [Tao.tv. 22/C. §-ának (2) és (3a) bekezdése, 
hatályát veszti a (3b) bekezdés] 

 
Az egységes társasági adókulcsra tekintettel megszűnik a (3b) bekezdésben szabályozott 

kiegészítő sportfejlesztési támogatás. 
A sporttámogatás esetében az adókedvezmény utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét 

követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő nyolcadik (a 
módosítás előtt a hatodik) naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe 2017. január 
1-jétől. 

A módosítás szerint az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatásként az alaptámogatás 
9 százalékos adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles megfizetni.  

Érdemi változás nélkül módosultak a hivatkozások. 
 
5. Kettős adóztatás elkerülése [Tao.tv. 28. §-ának (2) bekezdése] 
 
A módosítással kivezetésre kerül a progresszív mentesítésre vonatkozó szabály, mivel a 

társasági adó kulcsa 2017. január 1-jétől egységesen került meghatározásra.  
 
6. Az IFRS-ek szerint beszámolót készítőkre vonatkozó kiegészítő előírás 
Külön összeállítás tartalmazza. 
 
7. Tao.tv. 3. számú melléklete [A) rész 12. pont] 
Az egységes, 9 százalékos adókulcs miatt módosult az előírás 2017. január 1-jétől. Ez 

szerint a Tao.tv. 22. §-ának (6) és (8) bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatás, a 
22/C. § (3a) bekezdésében meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatás az adóévi 
adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege nem a vállalkozási tevékenység érdekében 
felmerült költségnek, ráfordításnak minősül. 

 
8. Egyéb módosítások (szövegcserés módosítások) 
– a 4. § 11. pont nyitó szövegrészében és a 4. § 11. pont c) alpontjában a „10 százalékot” 

szövegrész helyébe a „9 százalékot” szöveg lép,  
– a 15/A. § (6) bekezdésében a „19. § (1) bekezdése szerinti mértékkel” szövegrész 

helyébe a „19. § szerinti adókulccsal” szöveg lép,  
– a 26/A. §  (8) bekezdésében a „19 százalékával” szövegrész helyébe a „9 százalékával” 

és  
– a 26/A. § (11) bekezdésében a „19 %-ának” szövegrész helyébe a „9 százalékának” 

szöveg lép.  


