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Változás az innovációs járulék hatálya alá tartozó adózók meghatározásában

Kis Gábor

„A Magyar Közlöny
117. számában
megjelent az egyes
adótörvények és
más kapcsolódó
törvények
módosításáról,
valamint a
bevándorlási
különadóról szóló
2018. évi XLI.
törvény 2019.
január 1-i
hatállyal
módosítja az
innovációs járulék
hatálya alá
tartozók adózók
meghatározására
vonatkozó
jogszabályi
előírásokat.”

A Magyar Közlöny 117. számában
megjelent az egyes adótörvények
és más kapcsolódó törvények
módosításáról,
valamint
a
bevándorlási különadóról szóló
2018. évi XLI. törvény 2019. január
1-i hatállyal módosítja az
innovációs járulék hatálya alá
tartozók
adózók
meghatározására vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Az Inno. tv. 15. § (2) bekezdése
mentesíti
az
innovációs
járulékfizetési kötelezettség alól
– többek között - a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. XXXIV.
törvény [Kkv. tv.] 3. § (2) és (3)
bekezdése szerint mikro- vagy
kisvállalkozásnak
minősülő
gazdasági társaságot, azzal, hogy
a fentiek alkalmazása során az
üzleti év első napján fennálló
Az innovációs járulékra vonatkozó állapot az irányadó.
jogszabályi előírásokat 2015. január
1-től a Tudományos kutatásról, 2018. december 31-ig hatályos
fejlesztésről és az innovációról szabályozás szerint a gazdasági
szóló 2014. évi LXXVI. törvény társaságok innovációs járulék
szempontjából
történő
(Inno. tv.) tartalmazza.
besorolásakor kizárólag a Kkv tv. 3.
Az Inno. tv. 15. § (1) bekezdése § (2)-(3) bekezdésében foglalt
szerint az innovációs járulék mutatószámokat kell figyelembe
megfizetésére – meghatározott venni.
kivételekkel – a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény hatálya alá Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások
szerinti
besorolását
tartozó
belföldi
székhelyű méret
gazdasági társaságok kötelezettek. kizárólag az alábbi pénzügyi
A gazdasági társaságok körébe a mutatószámok alapulvételével kell
közkereseti társaság, a betéti elvégezni:
társaság, a korlátolt felelősségű
társaság,
a
részvénytársaság A
KKV
kategórián
belül
tartozik a Polgári Törvény- mikrovállalkozásnak minősül az a
könyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozás, amelynek
[Ptk.] 3:89. §-a szerint.
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•
•

összes foglalkoztatotti létszáma 10
főnél kevesebb, és
éves
nettó
árbevétele
vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió
eurónak megfelelő forintösszeg [Kkv
tv. 3. § (3) bekezdés].

KKV kategórián belül kisvállalkozásnak
minősül az a vállalkozás, amelynek
•
•

összes foglalkoztatotti létszáma 50
főnél kevesebb, és
éves
nettó
árbevétele
vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió
eurónak megfelelő forintösszeg [Kkv
tv. 3. § (2) bekezdés].

Ahhoz, hogy egy gazdasági társaság a Kkv. tv.
rendelkezései
alapján
mikro-,
vagy
kisvállalkozásnak
minősüljön,
a
foglalkoztatottak
létszámára
vonatkozó
feltételnek minden esetben teljesülnie kell,
míg az éves nettó árbevételre, illetve a
mérlegfőösszegre előírt vagylagos kritériumok
közül elegendő az egyik teljesülése.
A fentiek alapján a 2018. december 31-i
hatályos szabályozás alapján a Kkv. tv. egyéb
rendelkezései, így különösen a kapcsolódó és
partnervállalkozásokra vonatkozó előírások,

az ún. „kétéves szabály”, illetve az
állami/önkormányzati tulajdonra vonatkozó
szabályok nem vizsgálandók az innovációs
járulék szempontjából történő besoroláskor.
A 2019. január 1-től hatályos szabályozás
szerint azonban a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Mentes a járulék fizetésének kötelezettsége
alól:
a) a Kkv. tv. szerint mikro- vagy
kisvállalkozásnak
minősülő
gazdasági
társaság.”
Így 2019. január 1-i hatállyal a mikro- vagy
kisvállalkozói minőség megállapításánál a Kkv.
tv. valamennyi vonatkozó előírását figyelembe
kell venni. Így össze kell számítani a
kapcsolódó és partnervállalkozások adatait, és
vizsgálni szükséges a kétéves szabályt is.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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