
2016. november 22-ig az Országgyűlés által 
elfogadott és ezt megelőzően 2016-ban kihirdetett 

TAO, KATA, KIVA változások

Szabó Gábor
Tájékoztatási Osztály NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és 
Vámigazgatóság

Társasági adó
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Elvi, fogalmi szintű változások

Ha nem csak az egyetlen cél, hanem a fő cél az adóelőny – már akkor sem számolható el a
kedvezmény, illetve a jogügylettel kapcsolatos költségek, ráfordítások sem érvényesíthetőek
(szigorítás)

Kedvezményezett átalakulás: szigorítás

További feltétel a kedvezményezett átalakulás alkalmazásának, hogy az átalakulásnak valós
gazdasági, kereskedelmi oka kell, hogy legyen, és ezt az adózónak kell bizonyítani

Példák: házassági vagyonközösség megszűnése; piacok egyesítése vagy felosztása;
áttekinthetőség növelése

! Más adójogszabályok is használják a fogalmat, például illetékben is fontos a változás

Kedvezményezett eszközátruházás esetén szintén ugyanez a további feltétel
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Jogdíjhoz kapcsolódó szabályok – 1.

Alapfogalmak:

Jogdíj

Bejelentett immateriális jószág

Jogdíjra jogosító immateriális jószág
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Jogdíjhoz kapcsolódó szabályok – 2.

Jogdíj fogalma szűkül:

- szabadalom

- használatminta-oltalom

- növényfajta oltalom

- kiegészítő oltalmi tanúsítvány

- mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma

- szerzői jogi védelemben részesülő szoftver hasznosítási engedélye

- ritka betegségek gyógyszerévé minősítésből

származó eredmény, pénzbeli értékesítés, vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése

Termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó eredmény kizárólagos jogok
értékéhez kapcsolódó hányada

Hatály: 2016. június 30-át követően bejelentett immateriális jószágra + egyéb átmeneti
szabályok
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Jogdíjhoz kapcsolódó szabályok – 3.

Jogdíjra jogosító immateriális jószág (bejelentett immateriális jószág kivételével)
értékesítése, apportja esetén alkalmazható csökkentő tétel alkalmazhatóságának
feltételei bővülnek.

Kapcsolt vállalkozástól megrendelt immateriális jószág esetén arányszámmal
(képletet ismerteti a rendelkezés) kell torzítani a csökkentő tényezőt, továbbá a
számítást dokumentálni kell

A csökkentő tényező lekötése 5 adóévig oldható fel (korábban 3 év volt)

Hatály: 2016. június 30-át követően megszerzett, előállított jogdíjra jogosító
immateriális jószágra +egyéb átmeneti szabályok
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Jogdíjhoz kapcsolódó szabályok – 4.

Jogdíjból származó nyereség (korábban bevétel) 50%-a csökkentő tényező

Hatály: 2016. július 16.

Megelőző adóévben ugyanazon jogdíjra jogosító immateriális jószágon realizált
veszteség 50%-a növelő tényező

Hatály: 2016. július 16.

Kapcsolt vállalkozástól megrendelt immateriális jószág esetén arányszámmal
(képletet ismerteti a rendelkezés) kell torzítani a csökkentő tényezőt, továbbá a
számítást dokumentálni kell

Hatály: 2016. június 30-át követően megszerzett, előállított jogdíjra jogosító
immateriális jószágra +egyéb átmeneti szabályok
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Jogdíjhoz kapcsolódó szabályok – 5.

Jogdíjbevételre jogosító 
immat. jószág

Átmeneti szabályok 2021. 
június 30-áig

Új rendelkezések szerinti 
kedvezmények

Szabadalom Igen Igen

Más iparjogvédelmi oltalomban 
részesülő szellemi alkotás

Igen Kizárólag az új jogdíj fogalom 
szűkített halmaza

Know-how Igen Nem

Védjegy Igen Nem

Kereskedelmi név Igen Nem

Üzleti titok Igen Nem

Védett szerzői mű, jog által 
védett teljesítmény

Igen Kizárólag a szerzői jogi 
védelemben részesülő szoftver
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Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló behajthatatlan követelés
akkor lehet csökkentő tényező, ha a tao bevallásban adatot szolgáltat:

- a kapcsolt vállalkozásról (név, adószám)

- ügyletet megalapozó valós gazdasági okokról

Kapcsolt vállalkozás: két tao alany esetén, ha az egyik fél a magasabb
árra tekintettel csökkentheti az AEE-t, akkor ennek további feltétele,
hogy a másik fél nyilatkozzon arról, hogy a különbözetet ő is
figyelembe veszi

Hatály: 2018. évben kezdődő adóévre kell alkalmazni
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Ingyenes átadások

Ingyenes termék, szolgáltatás, pénz átadása esetén további szigorítások: a
juttatásban részesülőnek nyilatkoznia kell, hogy

- az AEE, és az adóalapja nem lenne negatív a támogatás nélkül, továbbá

- az e bevételre eső társasági adót megfizette

? Több támogató esetén mi a teendő

Indoklás szerint határozott adófizetés a cél

Példa: nem közhasznú egyesület, alapítvány részére történő támogatás kezelése
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Elismert költségek

Munkahelyi bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatos költség elismert
költségnek minősül

Csökkentő tényező, a Szja szerinti adómentesen adható

- mobilitási célú lakhatási támogatás

- munkásszállás kialakítására, fenntartására, üzemeltetésére tekintettel
elszámolt költség

Mindkét tételnél külön-külön maximum az adózás előtti nyereség
összegéig
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Műemlék épület karbantartása, felújítása – 1.

Új csökkentő tényező: műemlék, illetve helyi egyedi védelem alatt álló épület
karbantartásának a költsége, de maximum az AENY 50%-a

Meglévő csökkentő tényező bővítése: műemlék, illetve helyi egyedi védelem alatt
álló épület értéknövelő felújításának a kétszerese

Ezt a kedvezményt a pénzügyi forrást biztosító kapcsolt vállalkozás is érvényesítheti
(ennek külön adminisztrációja van, továbbá tao bevallásban adatszolgáltatási
kötelezettség)

Nem csak a tulajdonos számolhatja el:

- pénzügyi lízing esetén a lízingbe vevő

- önkormányzati vagyon esetén a vagyonkezelő
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Műemlék épület karbantartása, felújítása – 2.

További korlátozások, feltételek:

- örökségvédelmi hatóság igazolása

- a két kedvezmény együtt is igénybe vehető

- hatósági kötelezésre történő karbantartás esetén nem jár

- karbantartás esetén évente maximum 50 millió €

- értéknövelő felújítás esetén évente maximum 100 millió €
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Egyéb változások – 1.

Ingatlan kisajátítása, vagy azt pótló vétel esetén a ‚haszonnal’ csökkenthető az adóalap

Hatály: 2016. évre alkalmazható

Bővül a bérbeadásnál alkalmazható 30%-os adókulcs alkalmazhatósági köre: bérbe adott
(ideértve a hasznosítási engedély, használati engedély és felhasználási engedély alapján
használatba adott)

- szabadalom,

- más iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás,

- know-how,

- védjegy,

- kereskedelmi név,

- üzleti titok,

- szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó jog által védett
teljesítmény
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Transzferár dokumentáció

2017. január 1-től nem kell rendelet szerinti transzferár dokumentációt
készíteni a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye közötti ügyletre,
ha a belföldi telephelye ezen ügylete nemzetközi szerződés
rendelkezése alapján nem keletkeztet magyar társasági adófizetési
kötelezettséget
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Rendelkezés az adóról

Az adóhatóság az átutalások megtörténtéről tájékoztatja a támogatót, és az igazolást kiállító
szervezetet

Az átutalás elmaradásáról az igazolást kiállító szervezetet tájékoztatja, az támogató
ügyében döntést hoz

Hatály: 2016. április 2. (2016. évi II. törvény)

Sportcélú felajánlás esetén igazolást nem kell küldenie a támogatónak

Hatály: 2016. július 20-án esedékes előlegekre

Utófinanszírozás esetén az adóhatóság az igazolást kiállító szervezetnek számlájára
teljesíti az átutalást
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Olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye

Adókedvezmény jár (juttatás éve + 6 naptári év, ha nem bírja egy összegben igénybe venni)

Lépései:

- Támogatási szerződés megkötése az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági
társasággal

- A szerződéskötést követő 30 napon belül a támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás is lehet!)
átadása

- Támogatási igazolás megszerzése (szerződés +15 napra kiállítva)

- Támogatás teljesítését követő 8 napon belül bejelentés a NAV-hoz (SPORTBEJ nyomtatványon)

Egyéb fontos szabály:

- A támogatás 75%-a nem elismert költség

Vonatkozó jogszabály: 2016. évi II. törvény

Hatály: 2016. március 10-től – 2017. december 31-ig adott támogatás
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Egyéb változások

A kötelezően előírandó tao előleg (kilépést követő naptól az adóévet követő év június 30-ig) a
bevétel 0,25%-át kell negyedévente előírni. Korábban a bevétel 1%-át kellett előírni tao
előlegként

Belföldi illetőségű adózó, illetve külföldi vállalkozó külföldön adóztatható jövedelmének
progresszív mentesítésre vonatkozó szabályokat pontosítja (átlagos adókulccsal történő
számítás)

Kisvállalkozó adókedvezmény alapja a hitel kamatának 100%-a, (korábban 60% volt), és
megszűnik a 6 millió forintos plafon is

Kisvállalkozói beruházási kedvezménynél megszűnik a 30 millió forintos korlát (!EU-s
korlátok továbbra is maradnak)
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Egyéb változások – 4.

A rendelkezés adókedvezménye és a NAHI ugyanazon adóév
tekintetében egyszerre nem alkalmazható

Hatály: 2016. június 16.

Egyösszegű ÉCS a szabad vállalkozási zóna területén, tehát másik
jogszabályra hivatkozik (27/2013. Korm. rendelet), egyébként bővítés

Hatály: 2016. január 1.



Kisadózó vállalkozások tételes adója 
(KATA)
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Változások

Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra kapott támogatás nem minősül
bevételnek
Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra kapott támogatás fogalma egyezik a
Szja tv-beli fogalommal + a fiatal agrárgazda támogatás
?Szerkezetátalakítási támogatás
!!! 2014. január 1-ét követően kapott bevételekre is alkalmazható

Bevétel az adóalanyisága alatt kibocsátott bizonylat alapján még nem be nem folyt
összeg

Nyugdíjas vállalkozó esetén a keresőképtelenség idejére sem kell a 25 000 Ft
KATA-t megfizetni. Mivel igazoljuk?



Kisvállalati adó
(KIVA)
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Új KIVA adóalap

Pénzforgalmi szemléletű eredmény helyett:

- tőke-osztalék alapú eredmény

- de minimum a személyi jellegű kifizetés

Személyi jellegű kifizetés:

Nem változik: Tbj. szerinti járulékalapot képező összeg, Tbj. szerinti
társas vállalkozónál (nyugdíjasnál mindig) minimálisan a minimálbér
112,5%-a

Kieső időszak a szokásos
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Növelő Csökkentő

Adóévi tőkekivonás Adóévi tőkebevonás

Adóévben jóváhagyott osztalék Bevételként elszámolt kapott osztalék

korábbi KIVA időszakban jóváhagyott, de 2017. évben 
kifizetett osztalék

korábbi KIVA időszakban jóváhagyott, de 2017. 
évben kifizetett osztalék

Pénztár értékének növekménye(!?) levonva a mentesített 
összeget

Pénztár értékének csökkenése(!?), figyelemmel a 
mentesített összegre

Tao. 3. melléklet A) része – nem vállalkozási költségek 2017. évben jóváhagyott osztalékra tekintettel 
2016. december 31-ig kifizetett osztalékelőleg

Megállapított bírság, vonatkozási időszaktól függetlenül

Kapcsolt külföldi, belföldi céggel szemben fennálló (nem 
behajthatatlan) követelés elengedése

2017. évben jóváhagyott osztalékra tekintettel 2016. 
december 31-ig megkapott osztalékelőleg

Korábbi KIVÁ-soknak 2013-2016. évi adatokból korrekciók

Kapcsolt céges ügylet esetén korrekció
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Pénztárhoz kapcsolódó korrekció

! Pénztár ≠ Pénzeszközök

Pénztár értékének mentesített összege

2017. évben kezdő KIVA alany:
A kettő közül a kisebb szám
- 2017. évi bevétel 5 %-a

- Nyitó mérlegben kimutatott pénztár

Nem kezdő KIVA alany:
A kettő közül a kisebb szám
- 2017. évi bevétel 5 %-a

- 2016. év nyitó mérlegében kimutatott pénztár
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Pénztárhoz kapcsolódó korrekció

Növelő Csökkentő

A kettő közül a kisebb szám:

Pénztár értékének 2017. évi 
növekménye

2017. évi záró pénztár - pénztár
mentesített összege

A kettő közül a kisebb szám

Pénztár értékének 2017. évi csökkenése

2017. évi nyitó pénztár - pénztár mentesített 
összege
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Pénztárhoz kapcsolódó korrekció

Következtetések:

Ha a nyitó és a záró pénztár a mentesített összeg alatt van, akkor nincs a pénztárhoz
kapcsolódó korrekciós tényező

Példa:

Nem kezdő KIVA alany

2017. évi bevétel: 50 millió forint

2016. évi nyitó pénztár: 3 500 000 forint

2017. évi nyitó pénztár: 4 000 000 forint

2017. évi záró pénztár: 5 000 000 forint

Mentesített összeg: 2 500 000 forint

Korrekciós tényező: 1 000 000 forint növelő tétel
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KIVA-ban maradók korrekciói – 1.

1. Különleges módosító tétel, több részből tevődik össze

Csökkentő:

- tőkebevonás, osztalék és osztalékelőleg megszerzése 2013-2016. években

- pozitív pénzforgalmi szemléletű eredmény 2013-2016. adóévekben (ha negatív,
akkor nulla)

Növelő rész:

- nem a vállalkozás érdekében felmerült tételek 2013-2016. években (végleges
pénzeszköz átadás, térítés nélküli átadások stb.)

Ha egyenlegében mínusz, akkor nincs csökkentő tétell

2017. december 31-vel elszámolható tétel (‚hűség díja’)
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KIVA-ban maradók korrekciói – 2.

2.

2017. év előtti KIVA alanyiság időszakában jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalékkal
növelni kell a 2017. évi KIVA alapot.

3.

a 2017. év előtti KIVA alanyiság időszakában jóváhagyott, de meg nem kapott
osztalékkel csökkenteni kell a 2017. évi KIVA alapot.

4-5.

A 2017. évben jóváhagyott osztalék terhére 2016. december 31-ig KIVA alanyként

- megkapott osztalékelőleg összegével növelni kell az adóalapot

- kifizetett osztalékelőleg összegével csökkenteni kell az adóalapot.
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Negatív tőke-osztalékági adóalap

Későbbi pozitív KIVA alap csökkenthető belőle

Nincs 10 éves elszámolási kötelezettség

Korábbi TAO-s veszteséggel is csökkenthető a pozitív KIVA alap

Mindkét esetben marad a minimum KIVA alap (személyi jellegű
kifizetés ág)
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Beruházás

Beruházásra, szellemi termékre, K+F-re történt adóévi kifizetéssel
korlátlanul csökkenthető a KIVA alap (a személyi jellegű kifizetés rész
is), de kell lenni elhatárolt veszteségnek is (KIVA vagy TAO), és abból
is le fog jönni ez a rész

A kedvezmény a tárgyévben is figyelembe vehető, nem kell +1 évet
várni
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Adóelőleg

Negyedévet követő hónap 20-áig

Csak egyféle adóelőleg-alap van:

+ személyi jellegű kifizetések
- jóváhagyott osztalék
+ kapott osztalék

Különbözetet éves bevallásban

Nincs feltöltés
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Áttérési szabályok

KIVÁ-ból TAO-ba

+ KIVA alatt elért eredménytartalék

+ Bevételként kapott osztalék

- KIVA alatt beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág

= Ha ez pozitív összeg, akkor fejlesztési tartaléknak minősül, azaz el kell vele számolni a
TAO-s időszakban (pótlékbüntetés nincs!)

KIVA elhatárolt veszteség 5 év alatt a TAO-ból leírható

A kötelezően előírandó tao előleg (kilépést követő naptól az adóévet követő év június 30-ig)
a bevétel 0,25%-át kell negyedévente előírni. Korábban a bevétel 1%-át kellett előírni tao
előlegként
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Egyéb szabályok

Választási feltételek:

Induló létszám max 50 fő (korábban 25 fő volt), és 100 fő létszámnál
van a kiléptetés (korábban 50 fő volt)

Egyedi tájékoztatás:

2016. november 1-ig tájékoztatás fog menni a KIVÁ-soknak

2017. december 31-ig konkrét számadatokkal ellátott tájékoztatás
megy a KIVA-soknak (KIVA-ban maradók korrekcióból az 1. tételről a
beadott bevallások alapján)

Egyéb adó
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EVA 

Nem minősül bevételnek a költségek fedezetére vagy
fejlesztési célra kapott támogatás

EVA tv. nem ad fogalmat a támogatáshoz
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Rehabilitációs hozzájárulás

2017. évtől nem a rögzített 964 500 Ft lesz a mértéke, hanem a
tárgyév első napján megállapított minimálbér 9-szerese

!Nem adócsomag módosította: 2016. évi LXVII. törvény 115. §
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Energiaadó

Az adónem 2017. január 1-vel megszűnik, az adóztatása a jövedéki
adóban valósul meg, azaz jövedéki termékké válik

Nem adócsomag szabályozta: Új jövedéki törvény helyezi hatályon
kívül

Köszönöm a figyelmet!

www.nav.gov.hu


