FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Energiahatékonysági célú beruházások adókedvezménye
A társasági adóról és az •
osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI.
törvény
[továbbiakban:Tao. tv.] 22/E. §-a
értelmében
adókedvezmény

Kis Gábor

Az
energiahatékonysági
igazolás kiállítására
energetikai auditáló
szervezet jogosult.
Az energetikai
auditáló szervezet a
beruházást vagy
a beruházást vagy
energetikai audit
alapján állítja ki az
igazolást.

energiahatékonysági
célokat
szolgáló
eszközberuházás
megvalósítása és üzemeltetése
esetén. Az adókedvezmény a 2017.
január 1energiahatékonysági
célokat
szolgáló beruházásokra tekintettel

Az adókedvezmény 6 adóévben
legfeljebb
a
számított adózó 70%-áig.
Adókedvezmény mértéke nem
haladhatja meg beruházásonként
vagy
felújításonként,
a
beruházáshoz vagy felújításhoz
igényelt
összes
állami
támogatással
együttesen,
jelenértéken a beruházás vagy
felújítás elszámolható költségét a
követk
•
Közép-Magyarország régió
kormányrendelet
szerint
nem
támogatható
településein 30 százalékának,
•

Észak-Magyarország, ÉszakAlföld, Dél-Alföld, DélDunántúl, Közép-Dunántúl
vagy
Nyugat-Dunántúli
régióban 45 százalékának

de legfeljebb 15 millió eurónak

Az
adókedvezmény
mértéke
kisvállakozásoknak
nyújtott
támogatás
esetén
20
százalékponttal,
középvállalkozásoknak
nyújtott
támogatás
esetében
10

Elszámolható
energiahatékonysági
beruházások:
 Az
energiahatékonysági
beruházás,
felújítás
célját
szolgáló,
a
magasabb
energiahatékonysági
szint
eléréséhez
közvetlenül
kapcsolódó tárgyi eszköz,
immateriális jószág bekerülési
értéke, értékének növekedése,
amennyiben a beruházás,
felújítás összköltségén belül az
energiahatékonysági célokat
szolgáló beruházás, felújítás
Közép-Magyarország régió
költségei külön beruházásként,
kormányrendeletben
felújításként
meghatározott támogatható
meghatározhatók.
településein 35 százalékának,
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Például: kazánok, lámpák, kompresszorok,
szivattyúk
teljes mértékben
elszámolható.


Sem a Tao tv., sem a Korm. rendelet nem
nevezi meg pontosan, hogy mely tárgyi
igénybe az adókedvezmény valamint a

Az
energiahatékonysági
célokat
közvetlenül szolgáló beruházás, felújítás
tárgyi eszköz, immateriális
jószág
bekerülési
értékének,
értéknövekedésének az a része, amely egy
hasonló,
kevésbé
energiahatékony
beruházáshoz, felújításhoz viszonyítva
többletköltségként merül fel, amely
kevésbé energiahatékony beruházást,
felújítást az adózó az adókedvezmény és a
beruházáshoz, felújításhoz igénybe vett
más állami támogatás hiányában hitelt
hajtott volna.

Például: autók (nemcsak elektromos autó)
esetén a különbözet számolható el új és egy
rosszabb hatásfokú eszköz között.
Elszámolható a tervezés-, kivitelezés-, saját
munkavállalók ráfordított idejének költsége,
hatósági díjak.
Az
adókedvezmény
keretében
nem
elszámolható költség a villamos energiáról
szóló
törvény
szerinti
megújuló
energiaforrásból villamosenergia termelésére
beruházási költsége.

elérésére sem. Az ezekre vonatkozó feltétel,
hogy a Tao tv. 4. § 11 a. p
energiahatékonysági
célokat
szolgáló
beruházásról,
felújításról
legyen
szó.
Amennyiben tehát egy beruházás vagy felújítás
-fogyasztás csökkenését
az energiamegtakarítás mér
- az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése
mellett Ennek alátámasztására pedig a Tao tv. 22/E §
(6) bekezdése szerinti igazolás szolgál.
Az energiahatékonysági igazolás kiállítására
energetikai auditáló szervezet jogosult. Az
energetikai auditáló szervezet a beruházást

állítja ki az igazolást.

igénybevétele

érdekében

energiahatékonysági

Amennyiben
az
energiahatékonysági
adókedvezmény igénybevételével kapcsolatban
segítségükre
lehetünk,
kérjük,
keressék
munkatársainkat.
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