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„Az Országgyűlésnek
benyújtott
törvényjavaslat alapján
2020. elejétől
lényegesen könnyebb
lesz igénybe venni a
társasági adó fizetési
kötelezettséget
csökkentő fejlesztési
adókedvezményeket. A
törvényjavaslat egyrészt
csökkenti a kis- és
középvállalkozások
részére előírt minimum
beruházási értékhatárt,
másrészt eltörli a
fejlesztési
adókedvezmény
igénybevételéhez
szükséges létszám és
bérnövelésre vonatkozó
előírásokat.”

Az Országgyűlésnek benyújtott
törvényjavaslat alapján 2020.
elejétől lényegesen könnyebb lesz
igénybe venni a társasági adó
fizetési kötelezettséget csökkentő
fejlesztési adókedvezményeket. A
törvényjavaslat egyrészt csökkenti
a kis- és középvállalkozások
részére
előírt
minimum
beruházási értékhatárt, másrészt
eltörli a fejlesztési adókedvezmény
igénybevételéhez
szükséges
létszám és bérnövelésre vonatkozó
előírásokat.
A társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény többek között a
fejlesztési adókedvezményekkel
kívánja
elősegíteni
a
beruházásokat.
Ezen
kedvezmények igénybevételének a
feltételei alapvetően a beruházás
nagyságrendjétől függnek, de
bizonyos beruházásokra, illetve a
kisés
középvállalkozásokra
lényegesen kedvezőbb feltételek
vonatkoznak.
A jogszabály rendelkezései szerint
a fejlesztési adókedvezmények
igénybevételéhez –általánosságban
- jelenértéken legalább 3 milliárd
Ft értékű beruházás szükséges,
míg
a
kapcsolódó
kormányrendelet alapján
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úgynevezett
„kedvezményezett
települések területén” végrehajtott
beruházások
esetében
jelenértéken már 1 milliárd Ft értékű
beruházás is elegendő.
Emellett
a
törvény
megkülönbözteti
a
középmagyarországi régió támogatható
településeit.
Ezeken
a
településeken
jelenértéken
legalább 6 milliárd forint értékű
eszköz
beruházás,
vagy
jelenértéken legalább 3 milliárd
forint értékű munkahelyteremtést
szolgáló beruházás esetén vehető
igénybe
az
adókedvezmény,
amennyiben az megfelel a
jogszabályok előírásainak.
A jogalkotó jelenleg is előnyben
részesíti
a
kisés
középvállalkozásokat,
mivel
esetükben az adókedvezmény
igénybevételéhez
elegendő
jelenértéken legalább 500 millió Ft
értékű beruházás. A fentieken
túlmenően vannak olyan kiemelt
beruházási területek (pl. önálló
környezetvédelmi beruházás, K+F
tevékenységhez
kapcsolódó
beruházás) amelyek esetében 100
millió Ft az értékhatár. A
fejlesztési adókedvezmények akár
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13 éven keresztül, a fizetendő társasági adó 80
százalékáig is igénybe vehetőek.
Értékhatár változása
Az egyik lényeges változás a fejlesztési
adókedvezmények vonatkozásában a kis- és
középvállalkozásokra vonatkozó 500 millió
Ft-os minimum beruházási értékhatár
csökkenése. Ez az értékhatár 2020-2022
között három lépésben fog csökkenni, továbbá
külön
értékhatár
lesz
hatályos
a
kisvállalkozások és a középvállalkozások
esetében. A változások eredményeként
•

•

•

2020-ban a középvállalkozások 400
millió Ft feletti, a kisvállalkozások
pedig 300 millió Ft feletti beruházások
esetében is igénybe vehetik a fejlesztési
adókedvezmények
nyújtotta
lehetőséget
2021-ben ezen értékhatárok 200 millió
Ft-ra, illetve 100 millió Ft-ra
csökkennek,
2022-től pedig a tervek szerint tovább
csökkennek 100 millió Ft-ra, illetve 50
millió Ft-ra.

Ez azt jelenti, hogy egyre alacsonyabb összegű
beruházások esetén is igénybe lehet majd
venni a fejlesztési adókedvezményt.
Kötelező
létszámmegszűnése

és

bérnövekmény

igénybevételéhez általánosságban az átlagos
statisztikai létszámot legalább 50 fővel, vagy a
bérköltséget
a
minimálbér
háromszázszorosával kell növelni, miközben a
kormányrendelet
alapján
úgynevezett
„kedvezményezett települések területén”
végrehajtott beruházások esetében pedig ezen
értékek felére vonatkozik az előírás.
Középvállalkozások esetében a kötelező előírás
az átlagos statisztikai létszám esetében
legalább 10 főre és a minimálbér
huszonötszeresére,
míg
kisvállalkozások
esetében 5 főre, illetve a minimálbér
tízszeresére vonatkozik.
A
jogszabályváltozások
következtében
várhatóan megszűnnek – a fent ismertetett létszám- és bérnövelésre vonatkozó előírások,
ezáltal lényegesen kedvezőbbé válnak az
adókedvezmény igénybevételére vonatkozó
feltételek.
A létszám és bérnövekedési feltétel eltörlése
egyrészt a technológia igényes beruházások
megvalósulását támogatja, másrészt a kis- és
középvállalkozások esetében igazodik a
beruházási értékhatár csökkenéséhez. A
módosítások
csak
a
rendelkezések
hatálybalépését
követően
megkezdett
beruházásokat érintik.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

A másik lényeges változás, hogy megszűnik a
fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez
szükséges létszám- és bérnövekedési elvárás.
Jelenleg
a
fejlesztési
adókedvezmény

2019. július 2.

2

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

