
Társasági adó, kisvállalati adó 
bevallása 2021



Társasági adó



Társasági adó bevallása

• 29. számú bevallás – az adóévet követő ötödik hónap
utolsó napja

• TAONY nyilatkozat

• 71. számú bevallás – társasági adó hatálya alól történő
kikerülés, (kata, kiva választása) átalakulás, egyesülés,
szétválás
hi.: 5. hónap utolsó napja

• 43TAO bevallás – évközben a kata, kiva alanyiság
megszűnésével társasági adóalannyá vált adózó társasági
adóelőleg kötelezettségről hi.: adóalanyiság megszűnését
követő 60 napon belül



Közösségi támogatások – de minimis

Közvetlen támogatás

Támogatási okirat 
kelte

Támogató okirat 
keltét megelőző 

hónap utolsó napja

Közvetett támogatás

Bevallás benyújtásának 
napja

Adóév utolsó napja

Támogatás igénybevétel időpontja, átváltási árfolyam

MNB devizaárfolyam 
- két tizedes jegy



Közösségi támogatások

Közvetett támogatások támogatástartalma

adóalap-kedvezmény adókedvezmény

igénybe vett kedvezmény 
x 9 százalék

igénybe vett 
kedvezmény



Közösségi támogatások

• Kötelező de minimis
 kutatóintézetekkel közösen végzett K+F tevékenység adóalap-

kedvezménye 
{Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pont, (17) bekezdés}

 mikro vállalkozások létszámnövelésének adóalap-kedvezménye 
{Tao. tv. 7. § (1) bekezdés y) pont, (20) bekezdés} 

 szövetkezetek közösségi-alap képzéséhez kapcsolódó 
adókedvezmény {Tao. tv. 22. § (14) bekezdés }

 előzenei szolgáltatás adókedvezménye {Tao tv. 22/F. §}

 korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés {Tao tv. 7. § (1) 
bekezdés m) pont}

 hivatásos sportszervezet személyi jellegű ráfordításaira adott 
támogatás {Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés ce) pont}



Közösségi támogatások

• Választás szerint de minimis vagy ABER/GBER
 kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-

kedvezménye
{Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs) pont, (12) bekezdés} 

 kis- és középvállalkozások beruházási hitelkamatához
kapcsolódó adókedvezmény  {Tao. tv. 22/A. § }

 kis- és középvállalkozások egyösszegű értékcsökkenési 
leírása {Tao. tv. 1.sz.melléklet 14. pont}

műemlék karbantartása, felújítása

• Választás jelentősége
 ABER/GBER támogatásokat nem kell összeszámítani a de 

minimis támogatással
 támogatási intenzitás mértékére figyelemmel kell lenni



Fejlesztési tartalék

2018.

• adózás előtti nyereség 100%-a

• legfeljebb 10 milliárd forint
2019.

• adózás előtti nyereség 100%-a

2020.

2021.

• adózás előtti nyereség 50%-a

• legfeljebb 500 millió forint

• adózás előtti nyereség 100%-a
• legfeljebb 10 milliárd forint



Fejlesztési tartalék

• Előre hozott értékcsökkenési leírás

• Képzése

 eredménytartalék

 adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott 
összeg

 legfeljebb az adózás előtti eredmény 

lekötött tartalék



Fejlesztési tartalék

• Nem alkalmazható 

 a végelszámolás, felszámolás kezdő napját megelőző 
nappal lezáruló adóévben

 a végelszámolás időszaka alatt

 az utolsó adóévben, ha végelszámolás, felszámolási eljárás 
nélkül, nem jogutódlással szűnik meg



Fejlesztési tartalék

• Felhasználás

 képzés adóévét követő 4 adóévben beruházásra

(Szv. 3. § (4) bekezdés 7. pont, tárgyi eszköz)

 kivételek:

 apportként átvett eszköz

 térítés nélkül átvett eszköz 

 olyan tárgyi eszköz, amely után nem számolható el 
értékcsökkenés vagy nem szabad elszámolni

- műemlék, helyi egyedi védelem alatt álló 
épület, építmény kivétel



Fejlesztési tartalék szankciói

 képzés adóévét követő 4 
adóévben belül nem 
beruházásra oldja fel

- feloldott rész x lekötés éve 
szerinti adókulcs

- késedelmi pótlék 

- feloldást követő 30. napig 
kell megfizetni +Tao 

bevallásban bevallani

 képzés adóévét követő 4. 
adóév végéig nem 
használja fel

- fel nem használt összeg x 
lekötés éve szerinti 
adókulcs

- késedelmi pótlék

- 4. adóévet követő első 
hónap utolsó napjáig kell 
megfizetni +Tao 
bevallásban bevallani



Fejlesztési tartalék

• Egy társaság 2019. adóévben képzett fejlesztési tartalékot 
120 000e Ft összegben

• 2020-ban gépberuházás 

- 150 000e Ft összegben

- lekötött tartalék egészét felhasználta

- üzembe helyezés: 2020. 01.01

- Szv. szerinti é.cs.: 20% - maradványérték: 10 000e Ft 

(150 000e-10 000e)x20% = 28 000e Ft/év

- Tao tv. szerinti é.cs.: 14,5%

150 000e x 14,5% = 21 750e Ft



Fejlesztési tartalék

Adóév Adóalap-növelő  
tétel (e Ft)

(Szv. szerinti é.cs.)

Adóalap-csökkentő  
tétel (e Ft)

(Tao tv.. szerinti é.cs.)
2020 28 000 21 750

2021 28 000 8 250

2022 28 000

2023 28 000

2024 28 000

Összesen 140 000 30 000

A beruházáshoz  120 000e Ft fejlesztési tartalékot oldott fel, 
- amely elszámolt értékcsökkenésnek tekinthető,

- Tao. tv. alapján 30 000e Ft értékcsökkenést érvényesíthet 
(150 000e Ft-120 000e Ft)



Személyi feltételek

Adóév utolsó napján kis-
és középvállalkozás

Tagjai magánszemélyek

Kizárt szerveztek 
(nonprofit szervezetek Tao tv. 

9-13/A. §)

Ingatlan

Szellemi termék, szoftver 
felhasználási joga

Tárgyi eszköz (gép, 
berendezés, felszerelés, jármű)

Tárgyi feltételek

Kisvállalkozói kedvezmény



Kisvállalkozói kedvezmény

• Közös szabályok:

 kizárólag üzemi cél

 vállalkozási célt közvetlenül szolgálja

 korábban használatba nem vett eszköz (új)

 kivétel ingatlan (felújítás, bővítés, átalakítás, 
rendeltetés- változás)

 közösségi szabályozás 

mezőgazdasági csoportmentességi rend.

 de minimis

 csoportmentességi támogatás



• Ingatlan:

 ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog nem releváns 
pl. bérleti jog

 ingatlan-nyilvántartásban szereplő bejegyzés nem releváns

 lakás is lehet a kedvezmény tárgya

 ingatlan felújítása után is igénybe vehető

- főszabály oldása

 üzemkörön kívüli ingatlanok kizárva

- vállalkozási tevékenységgel közvetlenül nincs 

összefüggésben (pl: üzemen belüli lakóépületek, 
elsősorban „jóléti” ingatlanok)

Kisvállalkozói kedvezmény



Kisvállalkozói kedvezmény

• Tárgyi eszköz:

 gép, berendezés, felszerelés, jármű

 személygépkocsi is lehet a kedvezmény tárgya

 személygépkocsi-bérbeadó, személyszállító

tevékenységet végző vagy

 a cégautó adót 4 évig megfizeti

 tehergépjárművek – EU rendeletek figyelése



Kisvállalkozói kedvezmény

• Szellemi termék:

 találmány

 szabadalom, ipari minta

 szerzői jogvédelemben részesülő dolog

 egyéb szellemi alkotás

 know-how, gyártási eljárás

 szoftvertermékek felhasználási joga



Kisvállalkozói kedvezmény

• Kedvezmény mértéke:

 beruházás érték pl:

 számla szerinti ár

 anyagköltség

mások által végzett munka   
költsége

 adózás előtti eredmény

kettő közül a 
legkisebb

Beruházás értéke = tárgyi eszköz bekerülési értéke



Kisvállalkozói kedvezmény

• Szankciók:

 négy évnél  rövidebb használat szankcionálása  

 igénybe vett kedvezmény kétszerese 

 Tao bevallásban kell rendezni



Behajthatatlan követelés

• Adózás előtti eredmény csökkentése

 követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész, 
de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés

- elévült, bíróság előtt nem érvényesíthető 
követelésre nem alkalmazható

• Adózás előtti eredmény növelése

 bíróság előtt nem érvényesíthető, valamint az elévült 
követelés miatt elszámolt ráfordítás



Behajthatatlan követelés

• Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés 
behajthatatlanná válása 

 adózás előtti eredmény csökkentése akkor, ha

a társasági adóbevallásban adatszolgáltatás

- érintett kapcsolt vállalkozásról

- külön nyilvántartás vezetése a kapcsolt vállalkozásról 
és az ügyletet megalapozó valós gazdasági okokról

 TAOASZ nyomtatvány megszűnt

 bevallásban az összeget külön fel kell tüntetni 

(03-01. lap 14. sor a) oszlop)



Követelés elengedése

• Adózás előtti eredmény növelése

 behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben 
elengedett követelés, kivéve  

- magánszemély javára engedte el

- külföldi személynek, magánszemélynek nem 
minősülő belföldi személlyel szemben fennálló 
követelését engedte el, amely nem kapcsolt 
vállalkozása

Akkor növelő, ha nem magánszemély kapcsolt 
vállalkozásával szemben fennálló követelését engedi el



Felsőoktatási támogatási 
megállapodás

• Felsőoktatási támogatási megállapodás

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény
alapítására, működtetésének biztosítására kötött, legalább
3 évre szóló megállapodás.



Elismert költség

• Felsőoktatási támogatási megállapodás

 adóévben a felsőoktatási intézménynek, fenntartójának 
visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, 
térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés 
nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke



Adóalap kedvezmények

• Adózás előtti eredményt csökkenti a juttatás

 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka 
- közhasznú szervezet,

 20 százaléka – alapítói, csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 
százaléka – közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány

 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap, 
Kárenyhítési Alap (önkéntes, nem jogszabályi kötelezés alapján) 

 300 százaléka közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi 
vagy egyházi fenntartásban levő egyetem, illetve annak fenntartója 
felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása

 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási 
megállapodás alapján történő támogatása 

együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény



El nem ismert költség

Ingyenes juttatások, ha címzett

• Külföldi személy

• Üzletvezetése alapján külföldi illetőségű

• Nem rendelkezik a belföldi illetőségű nyilatkozatával, amely 
szerint a juttatás adóévében

- azt az eredményében bevételként elszámolta - és az adózás 
előtti eredménye, adóalapja – e bevétel nélkül – nem lesz 
negatív, továbbá 

- az e bevételre jutó társasági adót megfizeti, amelyet a 
társasági adóbevallás elkészítését követően nyilatkozat 
útján igazol.



Ingyenes juttatások

Ingyenes juttatások formái

• visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás

• véglegesen átadott pénzeszköz, 

• térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, 

• térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke



Ingyenes juttatás 1. példa
Megnevezés MFt

Bevételek (100 MFt támogatás nélkül) 500

Költségek, ráfordítások 500

Adózás előtti eredmény (támogatás nélkül) 0

Korrekciós tételek +300

Adóalap támogatás nélkül +300 

Tényleges adóalap (támogatással, 300+100) 400 

Számított adó 36

Sportcélú kedvezmény 20

Fizetendő adó 16

Korrekciós kötelezettség nincs 16M >100 x 9%



Ingyenes juttatás 2. példa
Megnevezés MFt

Bevételek (80 MFt támogatás nélkül) 400

Költségek, ráfordítások 400

Adózás előtti eredmény (támogatás nélkül) 0

Korrekciós tételek +150

Adóalap támogatás nélkül +150

Tényleges adóalap (támogatással, 150 +80) +230

Számított adó 20,7

Látvány-csapatsport kedvezmény 14,49

Fizetendő adó 6,21

Korrekciós kötelezettség van 6,21 < 7,2 (80 x 9% )



Fejlesztési adókedvezmény

Beruházás  minimum jelenértéke

Kisvállalkozás Középvállalkozás

2019. július 24-től 300 millió forint 400 millió forint

2021. január 1-től 200 millió forint 300 millió forint

2022. január 1-től 50 millió forint 100 millió forint



Beruházási adókedvezmény

Kedvezmény igénybevételének feltételei:

• a hitelszerződés megkötése évének utolsó napján Kkv-nak 
minősülő adózó

Mértéke:

• az adóévben fizetett kamat

• nincs százalékos-, és összeg korlát

A kedvezmény állami támogatásnak minősül.



Beruházási adókedvezmény

• Az adózó az adókedvezményt abban az adóévben veheti 
igénybe,

amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz nyilvántartásában 

szerepel. 

 utoljára abban az adóévben lehet igénybe venni, amelyben a 

hitelt az eredeti (még nem módosított) szerződés szerint 

vissza kell fizetni (hitelkiváltás)



Beruházási adókedvezmény

Az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten 
vissza kell fizetnie, ha

– a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven (nem

adóéven) belül a beruházást nem helyezi üzembe, kivéve,

ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti

megrongálódás következtében maradt el,

– a tárgyi eszközt üzembe helyezésének adóévében vagy az

azt követő három évben (szintén nem adóév) elidegeníti.



Beruházási adókedvezmény

Elidegenítésnek minősül: 

- a tárgyi eszköz értékesítése, 

- apportálása, 

- térítés nélküli átadása és

- természetbeni juttatásként történő átadása minősül.

A szabályok vonatkoznak arra az adózóra is, amelyik

időközben áttér a kivára, katára és kiva/kata-alanyként 
mulasztja el üzembe helyezni, illetve szegi meg az elidegenítés-
tilalmi határidőt.



Csoportos társasági adóalany

• gazdasági társaság,* 
• egyesülés, 
• európai rt.,
• szövetkezet* 

(európai), 
• egyéni cég,  

• üzletvezetésére 
tekintettel belföldi, 

• belföldi telephely 
útján külföldi 

vállalkozó

Meghatározott kapcsolat a 
csoporttagok között

Mérlegforduló napja, 
adóév utolsó napja azonos

Beszámoló, könyvviteli 
zárlat egységes ( Szv. ,IFRS)



Csoportos társasági adóalany

• Nem lehet csoportos tao alany 

 nonprofit gazdasági társaság

 szociális szövetkezet

 közérdekű nyugdíjas szövetkezet

 Iskolaszövetkezet

• Kkv. hitelkamat-kedvezmény

 csopta időszak alatt nem teljesülnek a feltételek

 szankciót a csoportképviselő útján kell teljesíteni 

• tagságukat a 
2021. június 9-én 
folyamatban lévő 
adóév végéig 
fenntarthatják

• ezt követően a 
tagság megszűnik



Kisgyermekkel otthon lévők  szövetkezete

• Társasági adó

 adóalapját az iskolaszövetkezetekkel, illetve a közérdekű 
nyugdíjas szövetkezetekkel azonosan állapítja meg 
(kiindulópont a megállapított osztalék)

 első ízben a 2021-es adóévre vonatkozóan kell 
megállapítani az adóalapot. 

 a jövedelem-(nyereség-)minimum szabályokat nem kell 
alkalmazni

 adóelőleg-kötelezettsége nincs



Kisvállalati adó



Adóalap
Tőke-és osztalékműveletek korrigált 

eredménye (Adóalap I.)

Személyi jellegű kifizetése  összege 
(Adóalap II.) 

Tőke - és osztalékműveletek 
eredménye

(+) növelő tételek
(-) csökkentő tételek

Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelem
- társas vállalkozóknál a garantál

bérminimum 112,5%-a
- kiegészítő tevékenységű társas  

vállalkozót nem kell figyelembe  venni
(+) béren kívüli juttatások összege

(+) egyes meghatározott juttatások összege

Tőke-és osztalékműveletek korrigált 
eredménye

(-) kedvezményezett foglalkoztatott után 
érvényesíthető kedvezmény

(-) Veszteségleírás I.

= Adóalap „A” = Adóalap „B”

KIVA adóalap = A+B, de legalább B

(-) veszteségleírás II.

Tényleges  KIVA alap



Adó alapját növelő, csökkentő tételek

Csökkentő tételek Növelő tételek

Tőkebevonás (különösen jegyzett 
tőke emelése)

Tőkekivonás (különösen jegyzett 
tőke leszállítás)

Kapott (járó) osztalék címén - a 
külföldön fizetett (fizetendő) adó 
összegével csökkentett -
bevételként elszámolt összeg, ha 
azt az osztalékot juttató  nem 
számolja el az eredménye terhére 
ráfordításként

Adóévben jóváhagyott fizetendő 
osztalék összege, kivéve a KIVA 
alanyiságot megelőző adóévek 
eredményéből jóváhagyott osztalék

2017. január 1-je előtt már KIVA 
alanyok egyszeri korrekciós tétele 

Tao tv. 3. sz. melléklet A) részében 
meghatározott, nem a vállalkozás 
érdekében felmerült ráfordítás



Adó alapját növelő, csökkentő tételek
Csökkentő tételek Növelő tételek

Bármely időszakra megállapított és 
megfizetett bírság, pótlék

Kapcsolt vállalkozással szemben 
fennálló, nem behajthatatlan 
követelés elengedése

Pénztár értékének tárgyévi 
csökkenése, de legfeljebb a 
pénztár előző évi mérlegben 
kimutatott értékének a mentesített 
értéket meghaladó része

Pénztár értékének tárgyévi 
növekménye, de legfeljebb a 
pénztár tárgyévi mérlegben 
kimutatott értékének a mentesített 
értéket meghaladó része

Kapcsolt vállalkozások közötti módosítás



Veszteségelhatárolás KIVA alap

• Adóévben beszerzett, előállított, korábban használatba nem 
vett tárgyi eszköz, szellemi termék, K+F aktivált értéke

- a tárgyév és a következő adóévek teljes adóalapjából

- teljes mértékben figyelembe vehető 

- eszközt nem kell aktiválni

- legfeljebb az elhatárolt veszteségnek a tőke- és 

osztalékműveletek korrigált tárgyévi negatív egyenleggel   

növelt összegéig



Adóalap

• Társaság adóévi adatai:

Gazdasági esemény Összeg

Kapott osztalék 8 000e Ft

Kapcsolt vállalkozás javára elengedett, 
behajthatatlannak nem minősülő követelés

2 000e Ft

Személyi jellegű kifizetések 25 000e Ft

Tao alanyként keletkezett, még nem 
felhasznált veszteség

6 000e Ft

Adóévi új beruházás bekerülési értéke 5 000e Ft



Adóalap

• Tőke- és osztalékműveletek korrigált eredménye: 

- 8 000e + 2 000e Ft = - 6 000e Ft 

• Személyi jellegű kifizetések: 25 000e Ft

• KIVA alap: 25 000e Ft

- csökkenthető a rendelkezésre álló veszteség 

(6 000e Ft + 6 000e Ft) vagy

- új beruházás érteke 5 000e Ft

közül a kisebbel

• Végleges adóalap: 25 000 -5 000 = 20 000e Ft

• Továbbvihető veszteség 0 Ft, továbbvihető új beruházás 0 
Ft



Áttérési különbözet
2021. január 1-jétől

+/- Kiva alanyiság alatt keletkezett összes eredmény

(-) Kiva hatálya alatt a kivás időszak nyeresége terhére kivont tőke

(-) Kiva hatálya alatt jóváhagyott osztalékra alkalmazott növelő tétel

(-) KIVA alatt megszerzett, előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz 
könyv szerinti értéke

(-) Kiva alanyiság időszakában keletkezett még fel nem használt 
veszteség

(-) megfizetett (fizetendő) kisvállalati adó

= +/- Áttérési különbözet



Pozitív áttérési különbözet

• Eredménytartalékból a 
pozitív áttérési különbözet 
értékével azonos összegű 
lekötött tartalékot képez

 fejlesztési tartalékra 
irányadó szabályok szerint 
oldhatja fel, de

- adózás előtti eredményt  
nem csökkentheti

- nem beruházási célú  
feloldás esetén nem kell 
késedelmi pótlékot fizetni

• KIVA alanyiság utolsó 
napján hatályos Tao tv. 
szerinti adókulccsal 
megállapítja az adót

 záró KIVA bevallásában     
bevallja

 bevallás benyújtására 
előírt határidőig megfizeti



Negatív áttérési különbözet

• KIVA alanyiság megszűnését követően a társasági 
adóalanyiság létrejötte adóévét követő öt adóéven belül 
elhatárolt veszteségként veheti figyelembe



Köszönöm a 

figyelmet!


