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Előszó
Adótanácsadói munkám során mindig is érdekesnek találtam a törvényalkotók 
– főleg az adótörvényekre vonatkozó – megszakítás nélküli változtatási kény-
szerét. Napjainkban alig telik el olyan hét, hogy ne kelljen megismerkednünk
az adóterhelés még igazságosabb felosztását célzó legújabb ötletekkel.

A lekiismeretes adótanácsadó ilyenkor újra és újra nekiveselkedik, hogy meg-
értse a törvényalkotó szándékait. Egyben kísérletet tesz arra, hogy megtalálja
ügyfelei számára a változtatások által kínált legjobb megoldásokat. 

Megkérdezte-e már valaha is valaki a vállalatokat, hogy milyennek találják 
az aktuális adószabályokat? Lehet, hogy az adóalanyok egyes ötletei megfon-
tolást érdemelnének?

Valójában már sok szervezet tett kísérletet arra, hogy a gazdasági szereplők
adótörvényekről alkotott véleményét összefoglalja. Számos érdekképviseleti
csoport fáradozik azon, hogy az általa képviselt szektor javaslatai előtérbe
kerüljenek. Milyen új ötletekkel lehet ebben a témakörben még előállni?

A magyar húsipar képviselőinek természetesen igazuk van abban, hogy a 27%-os
ÁFA-kulcs ebben az iparágban ahhoz vezethet, hogy a hústermelők bizonyos
feltételek mellett (nyomott fogyasztói árak) képtelenek lesznek nyereségesen
gazdálkodni. Ugyancsak igazat kell adnunk a gépjármű–forgalmazóknak a 
tekintetben, hogy a regisztrációs adó jelenlegi mértéke mellett az új gépjár-
művek eladása szinte lehetetlen feladatot jelent számukra. Bizonyára nincs 
olyan adózó, aki ne csökkentené szívesen adókötelezettségeinek mértékét.

E könyv szerzőjeként tehát, úgy is, mint a magyar vállalatok és a magyar tör-
vényalkotók közötti híd szerepét betöltő tanácsadó, az összes iparág közös
véleményét kellett megtalálnom. Ezért nem tartalmaz a könyv iparági külön-
véleményt. A megkérdezett vállalatok egy bizonyos szempont alapján mégis
egy szűkebb kört képviselnek: a könyv a magyarországi tevékenységgel ren-
delkező német vállalatok magyar adórendszerre vonatkozó véleményét
foglalja össze, és azok javaslatait szándékozik eljuttatni a törvényhozókhoz.
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A német ipar magyar gazdaságban betöltött szerepének fontossága megkér-
dőjelezhetetlen. Ahogy a magyar származású tőzsdeguru, André Kostolany 
fogalmaz: „Ha a német gazdaság köhög, Magyarország már tüdőgyulladásban
szenved”. Ezért gyűjtöttem össze számos kollégám segítségével több mint 
30 nagynevű német iparvállalat képviselőinek véleményét. Munkánk során a
Németországban tevékenykedő vezetők véleménye éppoly fontos volt, mint 
a magyar leányvállalatukat vezető szakembereké. Előbbiek a magyar adó-
rendszerről alkotott általános kép megalkotásában segítettek, míg utóbbiak 
a magyar adórendszer részleteiben rejlő problémákra világítottak rá.

Ennek az együttműködésnek reményeim szerint az lett az eredménye, hogy
megfogalmazásra kerülhettek az adótörvények megváltoztatását célzó hasz-
nos tanácsok. A javaslatok összegyűjtésénél nem utolsósorban arra is tekin-
tettel voltam, hogy azokat a magyar kormány céljaival összhangban fogalmaz-
zam meg: a könyv mindenekelőtt az új munkahelyek létrehozását és a gaz-
dasági növekedés beindítását célzó javaslatokat tartalmazza. 

Most már valóban a törvényalkotókon a sor: Minél több javaslat jelenik meg 
a 2014-es adótörvényekben, annál több haszna lesz mindkét félnek az adó-
rendszer egyszerűsítéséből s ezzel egy időben a magyar gazdaság és a vál-
lalatok bevételeinek remélt növekedéséből. 

Ennek reményében kívánok mindenkinek gondolatokban gazdag olvasást!

Lambert Zoltán
Adótanácsadó
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WTS Alliance

A WTS Alliance adózás, valamint jogi és számviteli tanácsadás területén
működő tanácsadó cégek dinamikusan fejlődő nemzetközi hálózata.

Együttműködő partnereivel mintegy 100 országban van jelen. A WTS Alliance 
az összeférhetetlenség elkerülése érdekében nem nyújt könyvvizsgálati 
szolgáltatásokat.

WTS Klient cégcsoport

A Klient cégcsoport a WTS Alliance magyarországi képviselője. A hazai piacon
szerzett több éves tapasztalattal biztos partnerként állunk ügyfeleink mögött. 

Csapatunkat magas szakértelem és komplex gondolkodás jellemzi. Pontos 
és szakszerű tanácsadást nyújtunk magyar, német és angol nyelven.

Szaktudásunk nem csak a magyar előírások figyelembevételére korlátozódik.
A WTS Alliance nemzetközi hálózat segítségével határokon átívelő, globális
együttműködésre nyílik lehetőségünk. Így képesek vagyunk több országban
működő ügyfeleink számára is a legjobb gazdasági tanácsokat adni.

Jelen könyv szerzője igyekezett olvasmányos, de szakszerű kiadványt szerkeszteni, amelyben
foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az esetleg előforduló
hiányosságok és nyomdai hibák, valamint a jogszabályi változások miatt mégis kérjük, a leírtak 
alkalmazása előtt keresse meg a WTS Klient cégcsoportot felmerült kérdéseivel.
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Bevezető
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A következő mintegy száz oldalon a magyar adórendszerről lesz szó. Elsőként 
a meglévő adózási előírások bemutatására kerül sor. Ebben a fejezetben még
nem kerülnek előtérbe a rendszer javítását célzó javaslatok. A cél az, hogy 
az olvasók tartalmas, mégis átlátható képet kapjanak az adózási szabályokról.
Azoknak, akik részleteiben is ismerik a magyar adózási rendszert, ez a rész nem
szolgál majd újdonságokkal. Mégis fontos a szerepe abban, hogy a későbbiek
során a módosítási javaslatok kapcsán lehetőség legyen az alapvető szabá-
lyokra történő visszatekintésre.

Ezt követően általános javaslatok megfogalmazására kerül sor. Itt még mindig
nem az egyes adónemekről és azok speciális szabályairól lesz szó. Ebben a
részben arra teszek kísérletet, hogy összefoglaljam az általános adózási felté-
telekre vonatkozó véleményeket. Az elmúlt három hónapban, amikor ezeket 
a javaslatokat összegyűjtöttem, mindig, provokatív módon, arra kérdeztem 
rá, melyek azok a legfontosabb okok, amelyek a befektetőket Magyarországra
hozták, illetve milyen intézkedések ösztönöznék őket további beruházások
megtételére. A könyvnek ebben a részében ezek az általános, mégis nagyon
karakteres javaslatok találhatók.

Ezután már valóban az egyes adónemekre vonatkozó speciális javaslatok
kerülnek megtárgyalásra. Legyen szó az általános forgalmi adóról, a személyi
jövedelemadóról, a társasági adóról vagy az egyéb adókról, számos módosí-
tási javaslatot gyűjtöttem össze. A javaslatok bemutatásánál minden esetben
két szempont vezérelt: hogyan illeszthetők be ezek a javaslatok a magyar 
kormány munkahelyteremtésre és gazdasági növekedésre irányuló általános
céljai közé, illetve hogyan lehetne ezeket a javaslatokat a 2014-es adótörvé-
nyekbe beépíteni olyan módon, hogy a magyar költségvetés hiánya a maas-
trichti kritériumok szerinti határértéket ennek ellenére ne haladja meg. 

Végül bemutatásra kerülnek a felesleges adminisztráció megszüntetésére
irányuló ötletek. Itt részben kisebb horderejű javaslatok szerepelnek, melyek
azonban a vállalatok mindennapjait anélkül könnyíthetik meg, hogy a szigorú
szabályok betartását veszélyeztetnék.
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A magyar 
adórendszer
bemutatása
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Az adórendszerről általában

1987-ben a magyar Parlament egy átfogó adóreformcsomagot fogadott el,
mely biztosította a szabad piacgazdaságba történő hatékony átmenetet, illetve
a központi tervgazdálkodás megszüntetését a gazdaság legtöbb területén.
Mostanra Magyarország komplex adórendszerrel rendelkezik, mely megfelel
az egyre bonyolultabb gazdasági környezet kihívásainak is. Magyarország 
már több mint 70 országgal kötött kétoldalú egyezményt a kettős adóztatás
elkerüléséről.

A magyar adózási rendszer az adózói adómegállapításon és önbevalláson alapul.
Az adózókat bejelentkezési, adómegállapítási, adóelőleg-fizetési, önbevallási,
az esetleges korrekciókhoz kapcsolódóan önellenőrzési, adatnyilvántartási és 
a jogszabályban leírtak szerinti információszolgáltatási kötelezettség terheli. 
A magánszemélyeknél rendszerint évente egyszeri, míg a társaságiadó-alanyoknál
évente többszöri, folyamatos adómegállapítási kötelezettségről beszélünk.
Az önadózási-önbevallási rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében 
az adóhatóság véletlenszerűen ellenőrzi a benyújtott adóbevallások helyességét.
Az adókötelezettség elévülésének ideje öt év, melyet az adott adómegállapí-
tási időszakról benyújtott adóbevallás esedékessége évének végétől kell szá-
mítani. 2011 óta a korábbi Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), vala-
mint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) Nemzeti Adó- és
Vámhivatal néven működik.

Általános forgalmi adó (ÁFA)

Az általános forgalmi adó (röviden: ÁFA) az európai uniós irányelveken alapul.
2008-tól egy teljesen új ÁFA-törvény lépett hatályba hazánkban. Az általános
forgalmi adót minden belföldi adóalany magánszemélynek, illetve jogi sze-
mélynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező adóalanynak, külföldi
személynek fel kell számítania, amely Magyarország területén üzletszerűen
termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez. Az általános adókulcs
27%, míg a kedvezményes kulcs 5%. Az 5%-os kedvezményes adókulcs (mely
például gyógyszerekre vagy könyvekre vonatkozik) mellett 2009. július 1-jétől
egy új, főleg tejtermékekre, illetve pékárukra vonatkozó, 18%-os, kedvezmé-
nyes adókulcs is bevezetésre került.
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A 27%-os, általános adókulcs a legmagasabb általános forgalmiadó-kulcs az
Európai Unióban. Németországgal összehasonlítva, ahol az általános kulcs 19%,
hazánkban a végfelhasználóknak egy 100 eurós nettó ár esetén 119 euró he-
lyett 127 eurót kell fizetniük. Másképpen megközelítve, a társaságoknak nettó
áraik meghatározásakor (a korábban említett 100 eurós nettó értéket alapul
véve) hozzávetőlegesen 6,30 euróval kevesebb haszon jut, ha a végfelhasz-
nálók számára a németországival megegyező bruttó áron szeretnék kínálni
termékeiket. Ez nem elhanyagolható különbség!

Az adó alapja a nettó eladási ár. A harmadik országból (nem EU-tagállamból)
történő behozatal is adóköteles: ebben az esetben az adó alapja a vámérték, 
a vám és egyéb közterhek együttes összege.

Bizonyos ügyletek, így a pénzügyi szolgáltatások, biztosítási tevékenység, 
a részvényátruházás, illetve kölcsönnyújtás, mentesek az általános forgalmi
adó alól. Bizonyos kivételekkel az ingatlan értékesítése és bérbeadása is
adómentes. Az adóalanyok azonban ezen utóbbi esetekben választhatják az
általános szabályok szerinti adózást is. Nem lehetséges azonban a választás,
például a jogszabály szerint „újnak" minősülő ingatlanok esetében.

Az adóbevallások benyújtásának rendje az adókalkuláció alapját képező 
bevétel nagyságától függ. Az általános szabály szerint az adóalanyoknak az
adóbevallásokat negyedéves gyakorisággal kell benyújtaniuk. Azon adó-
alanyok esetében, akik nem rendelkeznek EU-adószámmal, és az éves elszá-
molandó adójuk kevesebb, mint 250.000 forint, évente kell adóbevallást
benyújtani. Amennyiben azonban az adóegyenleg a bázisévben összesítet-
ten számítva 1 millió forintnál magasabb összegű nettó adófizetési kötele-
zettséget mutat, havi bevallási kötelezettség az irányadó. 

Az európai összesítő jelentéseket az irányadó jogszabályok értelmében 
2010-től kezdődően elektronikus úton kell benyújtani az adóhatóság részére.
Alapesetben ezen (termékértékesítésre, termékbeszerzésre, valamint szol-
gáltatásnyújtásra és szolgáltatás-igénybevételre vonatkozó) összesítő jelen-
téseket a havi adóbevallás benyújtására kötelezett adózónak havonta, míg a
negyedéves adóbevallási gyakorisággal rendelkező adóalanyok esetében 
negyedévente kell benyújtani az adóhatóság felé. Az adóalanynak havi össze-
sítőjelentés-benyújtási gyakoriságra kell áttérnie, amennyiben a tárgynegyed-
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évben teljesített bizonyos termékértékesítéseinek adó nélkül számított ellen-
értéke az 50.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladja.

Egy 2013-tól hatályos, új szabályozás értelmében az adóalanyokat részletes
jelentési kötelezettség terheli a belföldi partnerekkel folytatott ügyleteikkel
kapcsolatban, azon számláik esetében, amelyeken a feltüntetett fizetendő,
illetve előzetesen felszámított adó összege a 2 millió forintot eléri vagy meg-
haladja; a pótlólagos adatokat az adóbevallás részeként kell jelenteniük az
adózóknak.

2013-tól, az apport és a jogutódlás ÁFA-megítéléséhez hasonlóan, bizonyos
jogszabályi feltételek teljesülése esetén az üzletrész-átruházás az általános
forgalmi adó hatálya alá nem tartozó ügyletként kezelendő. 

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség minden magánszemély 
esetében érinti a magyarországi forrásból származó jövedelmeket, valamint
magyar adóügyi illetőségű magánszemélyek esetén a külföldi forrásból 
származó jövedelmek is adókötelesek Magyarországon. 2011. január 1-jétől
kezdődően egykulcsos, 16%-os adó vonatkozik az összevont adóalapba tartozó
jövedelmek, illetve a külön adózó jövedelmek utáni adókötelezettség megál-
lapítására is. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek esetén 2011 végéig
az ún. szuperbruttósítást kellett alkalmazni (a személyi jövedelemadó alapja 
a bruttó jövedelem, illetve a 27%-os munkáltatói társadalombiztosítási járulék
együttes összege volt), 2012-ben pedig egy bizonyos jövedelemhatár felett 
az adóalap-kiegészítő összeg felét még mindig figyelembe kellett venni az
adókötelezettség számításakor. A szuperbruttósítás rendszere 2013-tól került
teljesen megszüntetésre.

Az egykulcsos adózás bevezetésével egyidejűleg a családok részére jelentős
kedvezmények kerültek bevezetésre az adórendszerben. Egy, illetve két eltar-
tott esetében az adóalany eltartottanként havonta 62.500 forinttal csökkent-
heti adóalapját, legalább három eltartott esetében az eltartottanként érvénye-
síthető adóalap-csökkentő összeg havonta 206.250 forintra emelkedik.
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A családi adóalap-kedvezmény a külföldi adóügyi illetőséggel rendelkező
adóalanyok esetében az adóalap védelme érdekében korlátozottan érvénye-
síthető. Első feltételként, ilyen kedvezmény csak akkor érvényesíthető, 
amennyiben az említett magánszemély azonos vagy hasonló kedvezményre
másik államban, ugyanazon időszakra nem jogosult. További feltétel, hogy 
a magánszemély e törvény szerinti adókötelezettség alá eső összes jövedelme
elérje az adóévben megszerzett összes jövedelmének 75%-át. 

Társasági adó

A Magyarországon letelepedett társaságoknak belföldről és külföldről szár-
mazó jövedelmükre tekintettel keletkezik adófizetési kötelezettségük. A nem
letelepedett vállalkozások a magyarországi forrásból származó, illetve a ket-
tős adóztatást elkerülő egyezmények értelmében Magyarországon adóztatható
jövedelmükre tekintettel adókötelesek. Adóalanyok az állami tulajdonban
lévő társaságok, részvénytársaságok (Zrt. és Nyrt.), korlátolt felelősségű társa-
ságok (Kft.), személyegyesítő társaságok (Bt. és Kkt.), valamint a külföldi vál-
lalkozások magyarországi fióktelepei. A külföldi vállalkozások magyarországi
állandó telephelyei is adókötelesek, illetve külföldi szervezetek esetében is
keletkezhet adókötelezettség Magyarországon.

Adókulcs

Az általános adókulcs magyarországi és külföldi adóalanyok esetében 
egyaránt 19%.

2010 júliusa óta, minden további törvényi feltétel nélkül, az 500 millió forintot
meg nem haladó adóalapra vonatkozó kedvezményes adókulcs 10%.

Minden adóalany, amennyiben társasági adóalapja nem éri el az ún. „elvárt"
adóalapot, nevezetesen az összes bevétel (csökkentve az eladott áruk be-
szerzési értékével, illetve a közvetített szolgáltatások értékével) 2%-át, 2007.
július 1-jétől ún. „elvárt" társasági adót köteles fizetni. Az „elvárt" adóalap 
adókötelezettségét az irányadó adókulcs segítségével kell meghatározni. 
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Az „elvárt" adóalap alapján kalkulált adókötelezettség elkerülhető, amennyi-
ben az adózó az adóévben realizált bevételeiről és ráfordításairól részletes 
nyilatkozatot nyújt be az adóhatóság felé.

2010-től kezdődően az ún. egyéni cégek is társasági adókötelezettség alá
esnek. Esetükben korlátlan jogi felelősséggel bíró, természetes személyek
által alapított, cégjegyzékbe bejegyzett társaságokról van szó. 

2006 óta a korábbi „offshore"-társaságokat is a megfelelő adókulcs alapján
meghatározott mértékben terheli társaságiadó-kötelezettség (10% / 19%). 
A korábbi időszakban a finanszírozással foglalkozó társaságok esetében 
(a 16%-os kulcs helyett) alkalmazott 8%-os effektív adókulcs 2010. január 
1-jével hatályon kívül került. Jelenleg csak a jogdíj gyűjtő társaságok adókö-
telezettségére vonatkozik a kedvezményes (5% / 9,5%) effektív adókulcs.

Szintén 2010-től irányadó az a szabályozás, mely szerint a magyarországi 
ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének elidegenítésekor 
a külföldi társaság által realizált jövedelem, bizonyos feltételek teljesülése 
esetén, szintén társaságiadó-kötelezettség alá esik. 

Az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó szabályozás

2011. január 1-jétől akkor minősül egy társaság ellenőrzött külföldi társaság-
nak, amennyiben annak tényleges tulajdonosa Magyarországon adóügyi ille-
tőséggel bír, továbbá akkor, ha adóévi jövedelme többségében magyarországi
forrásból származik; bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az
adóévben fizetett (fizetendő) társasági adó és az adóalap hányadosa kisebb,
mint 10%, illetve ha a külföldi társaság negatív (vagy nulla) adóalap miatt nem
fizet társasági adónak megfelelő adót, bár az eredménye pozitív. Nem kell ezt 
a rendelkezést alkalmazni akkor, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az
EU-ban, OECD-tagállamban vagy olyan államban van, amellyel Magyarország
hatályos egyezményt kötött a kettős adóztatás elkerülésére, és ebben az ál-
lamban a társaság valódi gazdasági jelenléttel bír. Nem minősül ellenőrzött
külföldi társaságnak az a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján 
már legalább öt éve, a teljes adóév folyamán, legalább 25%-os részesedéssel
rendelkezik egy elismert tőzsdén jegyzett társaság vagy annak kapcsolt vállal-
kozása.
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Eljárási szabályok

A társaságok esetében az adóelszámolási időszakot a naptári év vagy az ettől
eltérő üzleti év alapján kell meghatározni.

Az adóköteles jövedelem a magyar számviteli szabályok alapján készített éves
beszámoló számain alapul. Néhány tétel, így például a kapott osztalék (az elle-
nőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék kivételével) levonható a társasági 
adóalapból. A társasági adó alapja az éves beszámoló szerinti eredmény, vala-
mint a társaságiadó-törvényben meghatározott növelő es csökkentő tételek
eredőjeként számolható ki.

A társaságiadó-bevallás benyújtásának, illetve a fennmaradó társasági adó 
befizetésének határideje a következő naptári év május 31. napja. Naptári évtől
eltérő üzleti év esetén a határidő az adott üzleti év végétől számított 150. nap.
Az adott társaság adóbevallásában kimutatott tényleges adófizetési kötelezett-
sége alapján kerül meghatározásra a következő 12 hónapra vonatkozó adóelő-
leg-fizetési kötelezettség összege. Amennyiben az adófizetési kötelezettség
meghaladja az 5 millió forintot, az éves adóelőleg-fizetési kötelezettséget 
12 havi részletben, egyéb esetben negyedéves részletekben kell teljesíteni.

Azon adóalanyoknak, melyek éves árbevétele az előző üzleti évben a 100 millió
forintot meghaladta, az adott üzleti évük utolsó hónapjának 20. napjáig meg
kell határozniuk várható éves adófizetési kötelezettségüket, és a már teljesített
adóelőleg-fizetési kötelezettségen felüli összeget be kell fizetniük. Amennyi-
ben az így befizetett adóelőleg kevesebb, mint a tényleges – csak öt hónappal
később megállapításra kerülő – társaságiadó-fizetési kötelezettség 90%-a, 
a különbözet 20%-nak megfelelő összegű mulasztási bírság fizetendő. 

Elhatárolt veszteség

Az adóévi veszteségek korlátlan ideig továbbvihetőek, amennyiben azok a ren-
deltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkeztek. A veszteségek
adott évi pozitív adóalappal szemben történő felhasználásakor a FIFO-elvnek
megfelelően mindig a korábbi évből származó veszteséget kell először fel-
használni.
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2012-től még egy pótlólagos szabály is érvényesül. Az adott évi pozitív adóalap
csak annak 50%-áig csökkenthető az előző évek veszteségeivel. Tehát minden-
képpen adódik egy minimális szintű adófizetési kötelezettség, és a fel nem
használt veszteségek majd csak a következő évek során használhatók fel.

Alultőkésítés

Az alultőkésítésre vonatkozó magyarországi rendelkezések szigorúak. Ameny-
nyiben egy magyarországi társaság kölcsönt vesz fel, és egy adott üzleti évben
a kölcsönállomány a tőkeállomány háromszorosát meghaladja, a meghaladó
részre jutó kamatráfordítás nem számolható el a társasági adó szempontjából.
További korlátozás, hogy ezek a rendelkezések minden (nem pénzügyi intézmény
által nyújtott) kölcsönre vonatkoznak. Ebből kifolyólag a szabályozás egy adott
társaság által a „cash-pool”-struktúrában fizetett kamatokra is vonatkozik.

2013-tól kezdődően az alultőkésítés számításakor, a kötelezettségek megha-
tározásakor, annak állománya nem csökkenthető az áruszállításból és szolgál-
tatásnyújtásból származó követelések összegével.

Elszámolóárak

Kapcsolt vállalkozások üzleti kapcsolataiban dokumentációs kötelezettség áll
fenn annak bizonyítására, hogy a felek között alkalmazott elszámolóár megfelel
a szokásos piaci árnak. 2010-től kezdődően a transzferár-dokumentációs köte-
lezettség a külföldi társaság és magyarországi fióktelepe, valamint az adózó 
és külföldi fióktelepe közötti ügyletek dokumentálása tekintetében is irányadó.
A kötelezettség továbbá vonatkozik a nem pénzbeli hozzájárulással történő
cégalapításra, amennyiben a nem pénzbeli hozzájárulást teljesítő tag az ala-
pítással többségi befolyást szerez. Az új rendelkezések szerint két különböző
dokumentációtípus létezik: önálló és közös nyilvántartás (ez utóbbi egy fő-
dokumentumból, illetve egy országspecifikus nyilvántartásból áll). Amennyi-
ben a szerződéskötés időpontjától az adott üzleti év végéig számítva az ügyleti
érték nem éri el az 50 millió forintot, nem keletkezik dokumentációs kötele-
zettség. A nyilvántartás, valamint az azt kiegészítő dokumentációk idegen
nyelven is elkészíthetőek.
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Az OECD-szabályozással egyezően a hagyományos módszerek mellett az ügyleti
nettó nyereségen alapuló módszer és a nyereségmegosztásos módszer is alkal-
mazható a szokásos piaci ár meghatározása során.

A társaságiadó-alapot csökkentő fontosabb tételek

A társaságok adózás előtti nyereségük 50%-ig, maximum 500 millió forint ere-
jéig adóalap-csökkentő tételként figyelembe vehető tartalékot képezhetnek.
Az így képzett fejlesztési tartalék tárgyi eszköz beszerzésére használható fel. 
A fejlesztési tartalékból beszerzett tárgyi eszközök esetében a felhasznált fej-
lesztési tartalék összegéig társasági adóban nem érvényesíthető értékcsök-
kenési leírás. Gyakorlatilag egy előrehozott értékcsökkenési leírásról beszélhe-
tünk ilyen esetekben. A fejlesztési tartalék összege négy éven belül használható
fel beruházásokra, illetve a fel nem használt összeget késedelmi kamattal
növelten kell visszafizetni.

Az adózás előtti nyereség az adóévben az üzleti tevékenységhez kapcsolódóan
végrehajtott kutatás-fejlesztés közvetlen költségével csökkenthető, avagy a
társaságok a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként állományba vett összegre
elszámolt értékcsökkenési leírást érvényesíthetik adózás előtti eredményt
csökkentő tételként. Ez a rendelkezés azonban nem vonatkozik sem a támoga-
tásokból finanszírozott kutatás-fejlesztés költségeire, sem az igénybe vett ku-
tatás-fejlesztési szolgáltatásokra. A szabályozás értelmében az adózás előtti
nyereség kétszeresen csökkenthető a kutatás-fejlesztési költségekkel vagy 
az aktivált értékre elszámolt értékcsökkenési leírás összegével.

A közhasznú szervezetek tevékenységének támogatására kötött megállapo-
dások esetében az adózás előtti nyereség az adóévben nyújtott támogatások
20%-ával, illetve a „Magyar Kármentő Alap“ részére nyújtott támogatások ese-
tén 50%-kal csökkenthető. Tartós adományozási szerződés esetében további
20%-kal csökkenthető az adóalap. A fenti adóalap-csökkentő tételek összessé-
gében maximum az adózás előtti nyereség összegéig érvényesíthetők.

2010. május 15-től az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű személy
részére történő juttatás (az adott üzleti évben visszafizetési kötelezettség
nélkül nyújtott támogatás, előny vagy eszköz, kötelezettségátvállalás, illetve 
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térítés nélkül nyújtott szolgáltatás) nem minősül társasági adó szempontjából
elszámolható, a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak,
abban az esetben sem, ha a kedvezményezett személy országával Magyaror-
szág a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött.

Bizonyos részesedések értékesítéséből származó nyereség, illetve árfolyam-
nyereség 2007. január 1-jétől nem társaságiadó-köteles. Amennyiben egy
adózó folyamatosan legalább 1 évet elérő időtartamban egy magyarországi
vagy külföldi társaságban minimum 30%-ot elérő részesedéssel rendelkezik,
és a részesedés megszerzését 60 napon belül bejelentette az adóhatóság 
felé, az értékesítés (vagy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő
rendelkezésre bocsátás) adóévében a társasági adó alapja csökkenthető az
értékesítésből származó, illetve a nem pénzbeli hozzájárulásként történő 
rendelkezésre bocsátás következtében realizált nyereség, illetve árfolyam-
nyereség összegével. A társasági adó alapját növelő tételként kell figyelembe 
venni a bejelentett részesedéshez kapcsolódóan ráfordításként elszámolt
adóévi veszteség/árfolyamveszteség összegét. 

Fontosabb társaságiadó-kedvezmények

Azon társaságok, amelyek legalább 3 milliárd forintot (kedvezményezett
települési önkormányzat közigazgatási területén 1 milliárd, bizonyos ágaza-
tokban 100 millió, kis- és középvállalkozások esetében 500 millió forintot)
meghaladó értékű beruházást hajtanak végre, és bizonyos pótlólagos jövőbeli
foglalkoztatási feltételeket teljesítenek, a beruházás üzembe helyezésének
adóévében és az azt követő 9 adóévben (illetve, választásuk szerint, az egy
évvel később kezdődő időszakban) 80%-os társaságiadó-kedvezményt vehet-
nek igénybe. Az adókedvezmény mértéke – az esetleges közvetlen támogatá-
sok összegét is beleértve – a 10 éves időszakban nem haladhatja meg a teljes
beruházási érték meghatározott százalékát (területenként eltérő; 30 és 60%
közötti érték).

Azon társaságok, melyek egy Magyarországon forgatott filmalkotás elkészíté-
sét, vagy egy Magyarországon bejegyzett labdarúgó-, kézilabda-, kosárlabda-,
vízilabda- vagy jégkorong-sportegyesület működését támogatják, a befizetett
összeg erejéig csökkenthetik társaságiadó-kötelezettségüket. Bár a szabályo-

17

wts-konyv-hu-201305:Layout 3  6/4/13  5:58 PM  Page 17



zás megszorításokat és adminisztratív korlátozásokat tartalmaz, továbbá a
2013-as évben a sporttámogatásokkal kapcsolatosan további fizetési kötele-
zettségek kerültek bevezetésre, az adóalanyok között nagy népszerűségnek 
örvendenek ezen megtakarítási lehetőségek.

Egyéb adók és közterhek

Helyi adó

Egy társaság akkor lesz egy adott településen helyi iparűzési adó fizetésére
kötelezett, amennyiben bejegyzett székhelye vagy telephelye e település
közigazgatási területén van. A helyi iparűzésiadó-kulcs maximális mértéke 
az adóalap 2%-a, melyet a következőképpen kell meghatározni: a számviteli
törvény szerinti nettó árbevétel összege csökkentve a kapott jogdíjak, az
anyagköltség, az eladott áruk beszerzési értéke, a közvetített szolgáltatások 
és a kutatás-fejlesztés közvetlen költségének összegével.

2013. január 1-jétől az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgál-
tatások értéke csak korlátozottan érvényesíthető a helyi iparűzésiadó-alap
számítása során. A törvénymódosítás értelmében a nettó árbevétel 500 millió
forintot meg nem haladó részére a teljes vonatkozó adóalap-csökkentő összeg
igénybe vehető. Ezzel szemben a nettó árbevétel 500 millió forint feletti ré-
szére jutó eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke 
(a forgalom nagyságától függően) maximum csak az adott sávba eső forgalom
70-85%-áig számolható el az adóalapban. Az exportárbevételt és a hozzá 
kapcsolódó költségeket e számításkor figyelmen kívül kell hagyni.

Ingatlanszerzési (vagyonszerzési) illeték

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 2010-ben 10%-ról
4%-ra csökkent. Amennyiben az ingatlan piaci értéke (az esetleges költségek
levonása után) meghaladja az 1 milliárd forintot, az e feletti piaci értéket 2%-os
illeték terheli. A visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke ingatlanonként
nem haladhatja meg a 200 millió forintot. Azon társaságok ingatlanbeszerzé-
seit, amelyek üzletszerűen foglalkoznak ingatlanértékesítéssel, a törvényben
rögzített feltételek teljesülése esetén 2%-os illetékkötelezettség terheli.
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Lakáscélú ingatlan megszerzése esetén a vagyonátruházási illeték mértéke 4%.
Az illeték alapja a lakás piaci értéke.

A magyarországi ingatlantulajdonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének
(részvény, üzletrész, szövetkezeti üzletrész, részesedés) megszerzése akkor 
eshet visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség (és bejelentési kötele-
zettség) alá, amennyiben a tényleges részesedés mértéke eléri az összes része-
sedés 75%-át. Az arány számításánál figyelembe kell venni a hozzátartozók
(szülők, gyermekek, házas- vagy élettárs), illetve a kapcsolt vállalkozások 
céltársaságban meglévő részesedéseinek értékét is. Az illetékkötelezettség
2011-től kezdődően nem vonatkozik a kapcsolt vállalkozástól ilyen társa-
ságban megszerzett vagyoni betétre.

Bolti kiskereskedelmi, távközlési, valamint az energiaszektorra 
vonatkozó különadó 

Előrebocsátva fontos megemlíteni, hogy a következő adótípusok hároméves
átmeneti időszak után 2013. január 1-jei hatállyal kivezetésre kerültek.

A bolti kiskereskedelmi, távközlési, illetve az energiaszektorban tevékenykedő
társaságok az ezen adóköteles tevékenységeikből származó nettó árbevételt
alapul véve különadó fizetésére voltak kötelezettek.

A bolti kiskereskedelmi tevékenység esetében 500 millió forintos adóalapig
0%, az 500 millió forint és 30 milliárd forint közötti részre 0,1%, a 30 milliárd és
100 milliárd forint közötti részre 0,4%, míg a 100 milliárd forint feletti részre
vonatkozóan az adóalap 2,5%-a volt a fizetési kötelezettség.

A távközlési szektorra kivetett különadó esetében sem volt fizetési kötelezett-
ség 500 millió forintos adóalapig. Az 500 millió forint és 5 milliárd forint közötti
adóalaprészre eső kötelezettség 4,5%-ot, az 5 milliárd forint feletti részre
pedig 6,5%-ot tett ki. 

Az energiaellátók tevékenységére 5 milliárd forint adóalapig 0,3%, az e feletti
részre vonatkozóan 1,05%-os adómérték volt alkalmazandó.

19

wts-konyv-hu-201305:Layout 3  6/4/13  5:58 PM  Page 19



Pénzügyi szervezetek különadója

A pénzügyi intézmények különadóját az éves beszámolóban kimutatott, korri-
gált nettó árbevétel alapján kell számolni (az adókulcsok a tevékenység alapján
különböznek). Hitelintézetek esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem
haladó részét 0,15%, az azt meghaladó részt 0,53% adókötelezettség terheli.

Pénzügyi tranzakciós illeték

2013. január 1-jétől a pénzügyi tranzakciók, így az átutalás, hitelnyújtás, kész-
pénzfelvétel, illetve a pénzváltás után pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni.
A pénzintézetek által fizetendő díj mértéke 0,2%, a készpénzfelvétel után 0,3%.
Ügyletenként az illeték összege nem haladhatja meg a 6.000 forintot. 

Távközlési adó

2012. július 1-jétől egy új adó került bevezetésre a telekommunikációs szek-
torban, a korábbi különadó viszont csak 2013. január 1-jétől került kivezetésre.
Ez az adó távközlési szolgáltatások, így telefonbeszélgetés, illetve SMS-küldés
esetén fizetendő. Az adó mértéke minden lebeszélt perc, illetve elküldött SMS
után 2 forint, de az adó mértéke havonta nem haladhatja meg (magánszemé-
lyek esetén) a 700 forintot, illetve (társaságok esetén) a 2.500 forintot.

Közművezetékek adója

2013. január 1-jével egy új adónem került bevezetésre, a közművezetékek
adója. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezetékek tulaj-
donosa, illetve, amennyiben a közművezetékek tulajdonosa az állam vagy
helyi önkormányzat, a közművezetékek üzemeltetője. Az adó alapja a közmű-
vezetékek méterben kifejezett hossza (ugyanazon szolgáltatás nyújtásához
szükséges több közművezetéket egy vezetéknek kell tekinteni).
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Energiaellátók jövedelemadója

Ez az adó az energiaszektorban tevékenykedő társaságokat (energiaellátók)
terheli. Az adóalap az adózás előtti eredmény, bizonyos növelő és csökkentő
tételekkel módosítva. Az adókulcs a pozitív adóalap 31%-a. Az energiaellátók
jövedelemadója nem vehető figyelembe a társaságiadóalap meghatározásakor.

Biztosítási adó

2013. január 1-jétől a biztosítótársaságok bizonyos biztosítási szolgáltatásaik
után adófizetésre kötelezettek. A casco, vagyon- és balesetbiztosítások is ezen
új adónem hatálya alá esnek (ezzel szemben az életbiztosítások adómentesek).
Az adóalap a biztosítási díj. Az adókulcs a biztosítás típusától függően 10 és
15% között mozog.

Baleseti adó

2012-től a gépjárművek üzembentartói baleseti adót kötelesek fizetni. Az adó-
alap a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás éves összege. Az adókulcs 30%.
Az adó ügyfelektől történő beszedésére a biztosítótársaságok kötelezettek.

Cégautóadó

A cégautóadó-fizetési kötelezettség minden, társaságok tulajdonában lévő
vagy általuk bérelt cégautóra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az adott gép-
járművet használták-e magáncélra vagy sem. Az adó negyedévente fizetendő,
nagysága függ az autó teljesítményétől és környezetvédelmi osztály-jelzésétől
(havonta 7.700-44.000 forint).

Innovációs járulék

A kis- és középvállalkozásnak nem minősülő társaságokat 0,3%-os innovációs-
járulék-fizetési kötelezettség terheli a helyi iparűzésiadó-alapjuk után (szám-
viteli törvény szerinti nettó árbevétel összege csökkentve a kapott jogdíjak, 
az anyagköltség, az eladott áruk beszerzési értéke, a közvetített szolgáltatások
és a kutatás-fejlesztés közvetlen költségének összegével).
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Környezetterhelési díj

Ezen adó fizetésére azok a környezethasználók kötelezettek, akik bizonyos
anyagokat a levegőbe, vízbe vagy talajba bocsátanak. Az adóalap függ a kibo-
csátott anyag típusától és mennyiségétől. Az adóalanyok negyedévente köte-
lezettek adóbevallás benyújtására.

Regisztrációs adó

Az európai uniós csatlakozás óta a személygépkocsik vagy motorkerékpárok 
tulajdonosai járműveik első belföldi forgalomba helyezésekor adófizetésre
kötelezettek. A regisztrációs adó nagysága függ a jármű motorjának nagysá-
gától, a környezetvédelmi besorolástól, illetve a jármű életkorától.

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj fizetendő azon termékek után, amelyek a környe-
zet károsodásához vagy szennyeződéséhez vezethetnek, a kalkuláció alapja
elsősorban a termék nettó tömege. Termékdíjköteles termékek a kőolajtermékek,
az akkumulátorok, gumiabroncsok, elektronikai berendezések és a csomagoló-
szerek. Termékdíjfizetési kötelezettség keletkezik ezen termékek importja,
belföldi értékesítése és saját célú felhasználása esetén.

Népegészségügyi termékdíj

2011. szeptember 1-jétől adó került bevezetésre az egészségtelen élelmi-
szerek fogyasztásának csökkentése érdekében. Az adó alapja az adott termék
természetes egysége (liter, kilogramm). Az adó nagysága függ az egyes ter-
mékek összetételétől.

Kisadózó vállalkozások tételes adója, kisvállalati adó

2013-tól két új adónem került bevezetésre, melyek nem csak a kisebb vállal-
kozások adózásának egyszerűsítését célozzák, hanem azok adóterhelését is
csökkentik. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról, illetve egy ún. kisvál-
lalati adóról van szó.
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Egyéb speciális adónemek

Azok számára, akik még nem érzik elveszve magukat az adónemek ezen 
dzsungelében, meg kell említeni, hogy Magyarországon olyan speciális adó-
nemek is léteznek, mint a játékadó, a gyógyszerforgalmazók különadója, a
bányajáradék stb. Azonban, mivel ezen adókötelezettségek csak speciális tevé-
kenységek esetén kerülnek szóba, részletes bemutatásuktól most eltekintünk.
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Az általános 
adózási feltételekre
vonatkozó javaslatok
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A befektetési környezetről megfogalmazott 
általános vélemény

A külföldi befektetők jelentős része a kilencvenes évek elején kezdte meg
működését Magyarországon. Ezek a cégek az elmúlt húsz év magyar adópoli-
tikáját következetesnek és megbízhatónak találták. A törvényi környezet 
a németországival összehasonlítható volt, és jelenleg is az.

A német cégek kezdetben saját vállalkozásuk kiterjesztett üzemeként tekin-
tettek magyar leányvállalatukra. Alapításkor bizonyára a jelentősen kedvezőbb
bérszínvonal volt a befektetés fő mozgatórugója. Időközben azonban azok a
befektetők, akik csak az alacsonyabb bérköltségek miatt, átmenetileg fektettek
be Magyarországon, továbbálltak tevékenységükkel kelet felé. Így egyre inkább
az ország egyéb előnyei kerülnek előtérbe. 

A befektetési döntések egyik legfontosabb oka a magyar munkavállalók igen
magas képzettségi szintje. Ez egyrészt elengedhetetlen feltétele a jelentős 
befektetők meggyőzésének, másrészt lényeges eleme a továbbfejlődésnek is. 
A nagy konszernek magyarországi jelenlétükkel számottevő keresletet képvi-
selnek a jól képzett munkaerő irányában. Ez ahhoz vezet, hogy az ez irányú
képzés még intenzívebbé válik, s így végül a magasan kvalifikált munkaerő
többszöröse tud megjelenni a munkaerőpiacon. Ezt a folyamatot minden 
eszközzel (kedvező adózási feltételek biztosításával is) támogatni kell.

Magyarországon ennek az örvendetes fejlődésnek lehetünk tanúi az utóbbi
években. A duális képzés német mintára történő bevezetésével a cégek remél-
hetőleg még több, jól képzett munkaerőt tudnak foglalkoztatni. Ez végül ahhoz
vezethet, hogy a vállalatok újabb befektetéseket hoznak Magyarországra.

Ezen a területen nagy segítséget jelent, hogy a német cégek általában jól
végiggondolt személyzeti politikát is alkalmaznak munkatársaik hosszú távon
való megtartására. Ennek természetesen jó hatása van a vállalati fluktuáció
alakulására. A magyarok és a németek egymás iránti kulturális kötődése szin-
tén hozzájárul ahhoz, hogy a befektetés személyi feltételei maradéktalanul
megteremtődjenek.
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Magyarország azt is felismerte, hogy elsőként azokat a nagy termelő vállala-
tokat kell meggyőzni az itt végrehajtott befektetés előnyeiről, amelyek aztán
további beszállítók Magyarországra jövetelét is biztosítják. Ilyen tendenciák 
elsősorban az autóiparban, de emellett az elektronikai iparban és a gyógyszer-
gyártásban is megfigyelhetők. Ha ezek a cégek ragaszkodnak Magyarországhoz,
az további cégek befektetéseit is idevonzza. A beszállítók számára a legnagyobb
vevőikhez való földrajzi közelség nagyon fontos szerepet játszik.

Magyarország beruházási szempontból nagyon kedvező célpont Európában.
Közép-Európában való központi földrajzi elhelyezkedése jó adottságnak
tekinthető. Az ezzel párosuló fejlett infrastruktúra valóban optimális feltétele-
ket biztosít az új beruházások idejövetele számára. A vevőkhöz való közelség,
valamint az ehhez kapcsolódó alacsony szállítási költségek és rövid határidők
olyan előnyt biztosítanak, amely Magyarországot a régió kedvelt beruházási
célpontjává teheti. A régió manapság valóban gyorsabbá váló szállítási lehe-
tőségei mellett ugyanakkor a konkurenciaharc is mind élesebbé válik. Magyar-
ország versenytársai az új beruházásokért folytatott küzdelemben a szomszédos
Szlovákia és Románia, illetve Csehország és Lengyelország. Ebben a versenyben
az adók fontos szerepet játszanak. Csak jó adópolitikával lehet elérni, hogy 
a régióbeli beruházások jelentős része Magyarországon valósuljon meg.

Amennyiben Magyarországnak sikerül központi szerepet elfoglalni Kelet-
Közép-Európában, akkor az itt megvalósuló beruházások is új irányt vehetnek.
Ez ráadásul nagyon előnyös lenne az ország számára. A korábban csak a köz-
pont igényeit kiszolgáló, egyszerű üzemek tevékenysége kiegészülhet olyan
lényegi funkciók (pl. kutatás-fejlesztés) átvételével, amelyek révén ezek az
egységek már teljes körű, önálló gazdasági tevékenységet végző, s ezzel az
üzleti lehetőségek és persze kockázatok tekintetében is sokkal szabadabb
piaci szereplőkké válhatnak. Ez együtt jár a magasabb képzettségű szakem-
berek (mérnökök, pénzügyi szakértők) iránti kereslet növekedésével. A fog-
lalkoztatási szint ezáltal további emelkedésnek indulhat.

A központi szerep eléréséhez ugyanakkor ajánlatos folyamatosan figyelemmel
kísérni a szomszéd országok fejlődését. A régió piacainak „monitorozása“ bizto-
síthatja Magyarország számára a minél jobb pozíció elfoglalásának lehetőségét.
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Lengyelország például nagyon sikeres versenytárs. Speciális gazdasági öve-
zeteivel és ugyancsak jól képzett, nem drága munkavállalóival szintén nagyon
vonzó befektetési célpont. Magyarországnak bírnia kell a versenyt minden 
tekintetben.

Amint az látszik, a befektetők új beruházásra vonatkozó döntése sok feltételtől
függ. A magyar kormány nagy befektetők megnyerésére irányuló célja nem
érhető el csupán adóelőnyök biztosítása révén. Ugyanakkor abban az esetben, 
ha egy befektetés megvalósítására ebben a gazdasági régióban kerül sor, az
adók igenis döntő szerepet játszanak az adott ország kiválasztásában.

Tekintsük át, hogyan vélekednek a befektetők a magyar adózási feltételekről! 

A befektetési döntések legfontosabb 
adózási feltételei

Hosszú távú kiszámíthatóság

Ha a jelen könyv teljes terjedelmét veszem alapul, akkor egyetlen szó elem-
zése legalább 20 oldalt kellene, hogy kitöltsön: „kiszámíthatóság“. Az elmúlt
három hónapban nem volt egyetlen olyan megbeszélésem sem a nagy német
konszernek döntéshozóival, melynek során a hosszú távú kiszámíthatóság el-
sődlegessége ne került volna megemlítésre. Még az adóigazgatók is, akiknek
napjainkban az adott konszern ún. „effektív adókulcsának“ csökkentése a 
legfontosabb feladatuk, egyhangúlag erősítették meg, hogy az adórendszer
megbízhatósága és kiszámíthatósága fontosabb, mint maga az adókulcs.

Természetesen Magyarország sem alkalmazhat a régióban jellemző átlagos
adóterhelésnél lényegesen magasabb adókulcsokat, de még a legalacsonyabb
adókulcsok sem elegendők a befektetőknek, ha a múltbeli tapasztalatok az
adótörvények folyamatos módosításáról szólnak. Ez ugyanis zavarólag hat az
olyan nagyberuházások elindítására, amelyek csak hosszabb időtávon térül-
nek meg. Magyarország a megbízhatóság területén, sajnos, az elmúlt évek
folyamatos adótörvény-változtatásai miatt jelentéktelennek nem mondható
hátrányban van. 
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A teljesség igénye nélkül a következő példákat lehet felhozni az adótörvények
nem következetes megváltoztatására:

→ az általános forgalmi adó kulcsának csökkentése, majd kétszeri 
megemelése;

→ különadók bevezetése, majd eltörlése az energiaszolgáltatók és 
a távközlési cégek vonatkozásában – ugyanezeknek a szektoroknak 
további adók egyidejű (részben párhuzamos) bevezetése;

→ adókímélő cafeteria-rendszer bevezetése, majd a juttatások 
adóterheinek megemelése;

→ sportegyesületek nagyvonalú támogatási programjának bevezetése, 
majd az így elérhető előnyök jelentős csökkentése.

Ezek csak a nem következetes adótörvény-változtatások esetei voltak. Ameny-
nyiben egy cég ezekre a szabályokra alapozva hozott meg egy döntést, később
ezt a döntését vissza kellett vonnia, vagy hátrányt szenvedett a szabályok
megváltoztatása miatt.

Ezeken a példákon kívül az elmúlt néhány évben, sajnos, egy sor új adónem 
is bevezetésre került: pénzügyi vállalkozások különadója, tranzakciós illeték,
távközlési adó, közművezetékek adója, energiaszolgáltatók adója, biztosítási
adó, baleseti adó, népegészségügyi termékadó – a sok új adónemnek a nevét
is alig lehet megjegyezni. Még abban az esetben is, ha ezek az adók a cégek
egy részét – elsősorban a termelő egységeket – alig érintik, minden új adó
bevezetése egy-egy rossz hír a konszernek központjaiban. Olyan intézkedések-
ről beszélünk, amelyek rossz hangulatot teremtenek a befektetők körében.
Ezenkívül komoly költségtényezőt is jelentenek: a nagy szervezetek csak
nagyon lassan és költségesen reagálnak a változásokra. A sok apró változtatás
miatt a rendszer áttekinthetősége is megszűnik, ami végül ahhoz vezet, hogy 
a lehetséges befektetők beruházási döntéseikben megzavarva adott esetben
egy másik helyszín mellett döntenek.

A probléma megoldását ennek ellenére nem feltétlenül az új adónemek
megszüntetése jelenti. Egyes előírásokat, melyek röviddel ezelőtt kerültek 
a törvények szövegébe, és káros hatásuk vitathatatlan (például az elhatárolt
veszteségek felhasználásának időbeli eltolása), bizonyára érdemes lenne
eltörölni. Sokkal fontosabb ugyanakkor annak biztosítása, hogy a meglévő 
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szabályok hosszú időre változatlanok maradjanak. A kormány, amely jelenleg 
az országot irányítja, 12 évvel ezelőtt két évre szóló adótörvényeket fogadott el.
Hasonló intézkedést ma is szívesen fogadnának a befektetők.

Ha a hosszú távú kiszámíthatóság újra biztosítottnak tekinthető, a befektetők
új beruházásra vonatkozó döntéseiket az ún. „effektív adóterhelés“ alapján
hozzák meg.

Hogyan kell ezt az arányszámot meghatározni?

Az effektív adókulcs számítása

Egy nyugati befektető számára nagyon fontos, hogy a teljes adózási környezet
rendben legyen. Ennek érdekében egy beruházás megvalósítása előtt elsőként
mindig az ún. „effektív adókulcsot“ számolják ki. Ennek számítása során vala-
mennyi adó (beleértve a társasági adót, az iparűzési adót, az ÁFÁ-t, a vámokat,
egyes konszerneknél még a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosí-
tási járulékokat is) figyelembevételre kerül. Végső soron annak van döntő 
jelentősége, hogy abban az országban, ahol a termelés folyik, az elért nyere-
ség milyen mértékű adók és egyéb járadékok megfizetése mellett fizethető 
ki osztalék formájában. 

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan számítják át a befektetők egy adott ország 
bemutatkozó anyagában szereplő, jól csengő számokat effektív adókulccsá,
végig kell számolnunk egy rövid példát. A befektetők az effektív adókulcs
kiszámításához természetesen bonyolult tervezési rendszerekkel rendelkeznek.
Mégis, azt remélem, hogy az alaplogika egy jelentősen leegyszerűsített példa 
esetén is megérthető.

Az effektív adókulcs számításához a következő adatokból indulok ki 
(adatok EUR-ban):

Beruházási volumen: 15.000.000

Saját tőkéből finanszírozva: 5.000.000

Kölcsöntőkéből finanszírozva: 10.000.000

Kamatráta (évi): 4%

Értékcsökkenési kulcs (évi): 10%
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Az eredmény alakulását befolyásoló tényezők a beruházás használatbavétele
után (beruházási idő: 1 év) a következők szerint alakulnak (a számok az egysze-
rűség kedvéért éves szinten állandóak maradnak):

Nettó árbevétel: 40.000.000

Anyagjellegű ráfordítások: 25.000.000

Személyi jellegű ráfordítások: 5.000.000

Egyéb ráfordítások: 5.000.000

Ezenkívül azt feltételezzük, hogy a kölcsön a 3. üzleti évtől kezdődően évi
2.000.000 EUR összegben törlesztésre kerül (törlesztés az üzleti év első napján).
További egyszerűsítés, hogy az iparűzési adó alapja a nettó árbevétel és az
anyagjellegű ráfordítások különbözetével egyezik meg. A beruházás évében
1.000.000 EUR (kamatráfordítással együtt) veszteség keletkezik. A 80%-os
mértékű társaságiadó-kedvezményt a cég igénybe veheti. Közvetlen támo-
gatás folyósítására nem kerül sor.

Ezeknek az adatoknak a figyelembevételével a beruházás évét követő 5 évre 
a következő számítások végezhetők el: 

Éves értékcsökkenési leírás: 1.500.000 EUR

Kamatráfordítások:

1. év: 400.000 EUR    

2. év: 320.000 EUR    

3. év: 240.000 EUR    

4. év: 160.000 EUR    

5. év: 80.000 EUR      

Éves iparűzési adó:                                     (40.000.000 – 25.000.000) EUR * 2% =

300.000 EUR    

Éves innovációs járulék: (40.000.000 – 25.000.000) EUR * 0,3% =

45.000 EUR    
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A megadott és a számított adatok alapján a beruházás évét követő 5 évre a
következő eredménykimutatás készíthető el (adatok ezentúl ezer EUR-ban):

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Árbevétel: 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Anyagjellegű ráf.: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Személyi jell. ráf.: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Értékcsökkenés: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Egyéb ráfordítások: 5.345 5.345 5.345 5.345 5.345

Üzemi eredmény: 3.155 3.155 3.155 3.155 3,155

Pénzügyi ráf.: 400 320 240 160 80 

Adózás előtti eredmény: 2.755 2.835 2.915 2.995 3.075

A társasági adó számításánál azzal a feltételezéssel élünk, hogy az adóalapot
módosító tételek egyenlege az elhatárolt veszteség felhasználása nélkül nulla.
További feltételezés, hogy a kedvezményes (10%-os) társasági adókulcs adó-
alapja – 300 HUF/EUR árfolyamon számolva – 1.666.667 EUR összeget tesz ki.  

Társasági adó számítása: 

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Adózás előtti eredmény: 2.755 2.835 2.915 2.995 3.075

Elhat. veszt. felhaszn.: - 1.000

Adóalap: 1.755 2.835 2.915 2.995 3.075

10%-os adó: 167 167 167 167 167

19%-os adó: 17 222 237 252 268

Adó összesen: 184 389 404 419 435

80% kedvezmény: 147 311 323 335 348

Fizetendő adó: 37 78 81 84 87

Adózott eredmény: 2.718 2.757 2.834 2.911 2.988

Utolsó feltételezésként abból indulunk ki, hogy a személyi jellegű ráfordítások
1/8 része személyi jövedelemadó, 3/8 része pedig társadalombiztosítási adó. 
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A személyi jellegű ráfordítások összegének felét a dolgozók nettó bérként kap-
ják meg. Pontos tervezés esetén a személyi jellegű ráfordításokat természetesen
a munkaerő-piaci bruttó bérek figyelembevételével szokás meghatározni.

A példában tehát a bérekkel kapcsolatban a következőkre kell 
figyelemmel lenni:

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Személyi jellegű ráf.: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

ebből:

Személyi jövedelemadó: 625 625 625 625 625

Társ.bizt. adó: 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875

Nettó bérek: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Magyarország bemutatkozó anyagában a példa szerint a következő főbb
számok találhatók:

→ 10, ill. 19% társasági adó
→ ebből 80% kedvezmény (effektív adó: 2, ill. 3,8%)
→ „elhanyagolható“ 2%-os iparűzési adó
→ 16% személyi jövedelemadó a dolgozóknak.

Miután a befektető megismerte ezeket az adatokat, számításai alapján 
a következő mutatószámok kerülnek meghatározásra:

Az 5 évben a következő adók megfizetésére kerül sor:

Társasági adó: 367

Iparűzési adó: 1.500

Innovációs járulék: 225

Személyi jövedelemadó: 3.125

Társadalombizt. adó: 9.375

Összesen: 14.592
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A befektető egyszerűsített eredménykimutatása a következőket mutatja 
(minden nettóban számolva):

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Árbevétel: 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Anyagjellegű ráf.: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Személyi jell. ráf.: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Értékcsökkenés: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Egyéb ráfordítások: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Pénzügyi ráf.: 400 320 240 160 80  

Adózás előtti eredmény: 5.600 5.680 5.760 5.840 5.920

Példánkban a befektető végkövetkeztetése így hangzik:

Az 5 év során 28.800.000 EUR összesített adózás előtti eredményt érünk el.
Különböző célokra 14.592.000 EUR adót kell befizetnünk. 14.208.000 EUR
összegben tudunk osztalékot fizetni. Az effektív adókulcs kb. 51%-ot tesz ki!

A konszernek többsége azokat az adókat és járulékokat, amelyek a munka-
társak béréhez kapcsolódnak, nem számolja bele az effektív adókulcsba.
Ebben az esetben az effektív adókulcs mértéke a következők szerint alakul:

Társasági adó: 367

Iparűzési adó: 1.500

Innovációs járulék: 225

Összesen: 2.092

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Adózás előtti eredmény: 2.755 2.835 2.915 2.995 3.075

(eredetileg)

+ Iparűzési adó: 300 300 300 300 300

+ Innovációs járulék: 45 45 45 45 45

Adózás előtti eredmény: 3.100 3.180 3.260 3.340 3.420
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A befektető végkövetkeztetése itt így hangzik:

Az 5 év során 16.300.000 EUR összesített adózás előtti eredményt érünk el.
Különböző célokra 2.092.000 EUR jövedelemadót kell befizetnünk.
14.208.000 EUR összegben tudunk osztalékot fizetni. Az effektív adókulcs 
kb. 13%-ot tesz ki!

Ezzel a példával csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a nagy
konszernek egészen pontosan kiszámítják, mekkora lesz a valóságos adóter-
helés, mielőtt egy beruházásról döntést hoznak. A gyakorlatban egy ilyen
számítás sokkal bonyolultabb. A le nem vonható ÁFA, a vámok és az egyéb ille-
tékek, valamint az egyéb adók sora mind figyelembevételre kerülnek. Minél
egyszerűbb és persze megbízhatóbb a magyar adórendszer, annál könnyebb 
a magyar termelési helyszín mellett dönteni.

A magyar adórendszer egyéb általános jellemzői

Eddig nagyrészt a termelő vállalatok adózási helyzetéről volt szó. Bár az
adórendszer hosszú távú kiszámíthatósága és egyszerűsége minden befek-
tetőt megörvendeztet, főleg a termelő egységeknél fordul elő újra és újra,
hogy egy adott ország kiválasztására többek között adózási előnyök miatt 
kerül sor.

Ezzel szemben, a kereskedelmi vállalatok, az energiaszolgáltatók, a távközlési
cégek és az ingatlanfejlesztők azért választanak egy adott országot, hogy ott
piaci részesedést szerezzenek. Természetesen náluk is fontos szerepet játsza-
nak az adózási viszonyok, tevékenységüket azonban csak ott folytathatják,
ahol a termékeik iránti kereslet felmerül.

A pénzügyi válság következtében, valamint a nehéz fogyasztói környezet és 
a helyi versenytársak jelenléte miatt számos kiskereskedelmi vállalat veszte-
séges jelenleg Magyarországon. Ebben a helyzetben a különadók bevezetése
különösen fájdalmas volt, és a vállalati vagyon megadóztatásához vezetett.
Ilyen esetben az iparűzési adó is vagyonadónak tekinthető, hiszen a veszte-
séges helyzet ellenére pozitív iparűzési adóalap kerül kimutatásra, és ennek
következtében nem elhanyagolható mértékű iparűzési adót kell ezeknek 
a vállalatoknak megfizetniük.
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Egy másik típusú befektetést is mérlegelhetnének a nagy konszernek Magyar-
országon. A pénzügyi finanszírozó cégek, de még inkább azok a cégek, amelyek
az egész világra kiterjedő licenszekkel rendelkeznek, kedvező adózási felté-
telekben részesülnek. A viszonylag alacsony társaságiadó-kulcs és a licenszdíj-
bevételek 50%-os társaságiadó-kedvezménye Magyarországot mint finanszí-
rozási vagy jogdíj gyűjtő központot rendkívül vonzóvá teszik. Ezeknek a bevé-
teleknek az iparűzési adó alóli mentesülése további versenyelőnyökkel jár. 
A gazdasági válság óta azonban a konszernek még óvatosabbá váltak. Ezért az
általános árfolyamkockázat mellett napjainkban szinte elképzelhetetlen, hogy
Magyarországon az euró hivatalos fizetőeszközként való bevezetése nélkül
pénzügyi finanszírozó cég alapítására kerüljön sor. Ezen az sem segít, hogy a
cégek Magyarországon euróban is vezethetik könyveiket.

A befektetői szándék sok esetben a feketegazdaság jelenléte miatt sem jár
tényleges befektetéssel. Hihetetlenül nagy összegek kerülnek adófizetés
nélkül kifizetésre Magyarországon. Ez ahhoz vezet, hogy az adózás szempont-
jából tiszta cégek versenyképessége sok esetben nem biztosítható.  

Nem adózási kérdés, de sajnos igaz: Egy régóta Magyarországon tevékenykedő
befektető állítása szerint azok az új befektetők, akik az országban beruházni
szándékoznak, első kérdésükben a magyar alkotmány helyzetéről érdeklődnek.
Tisztában vagyok vele, hogy a magyar alkotmány a külföldi befektetők szabad-
ságát semmilyen módon nem korlátozza. A nyugati politikusok negatív véle-
ménye mégis ahhoz vezet, hogy egy a befektetések eldöntése során soha
számításba nem vett kérdés hangzik el először. Vannak országok, amelyek nem
is rendelkeznek alkotmánnyal. Ezeket az országokat a befektetők mégsem 
ítélik emiatt a beruházásaikra nézve kockázatosnak.
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Módosító javaslatok
A vezető német vállalatok általános magyar adózási feltételekről alkotott
véleménye az ezt megelőző oldalakon bemutatásra került. Álljanak itt a való-
ban konkrét, összefoglaló javaslatok az eddig elért előnyök megerősítésére 
és bizonyos hátrányok kiküszöbölésére.

1. A duális képzés bevezetésével a jövőben motivált munkavállalók jelen-
nek meg a munkaerőpiacon. Minden eszközzel (kedvező adózási felté-
telek biztosításával is) támogatni kell a további szakképzést annak 
érdekében, hogy a cégek munkaerő-szükséglete kielégítésre kerüljön, 
és a megfelelő számú szakképzett munkaerő megléte újabb cégeket 
hozzon Magyarországra.

2. A nagy, globálisan működő vállalatokat továbbra is nagyvonalú adózási 
előnyök biztosításával kell Magyarországon tartani. A beszállítóik ennek
következtében szintén Magyarországra jönnek vagy Magyarországon 
maradnak.

3. A szomszédos országokat (Szlovákiát, Romániát, de Lengyelországot és 
Csehországot is) folyamatos figyelemmel kell kísérni, hogy Magyarország
versenyképessége biztosított legyen.

4. A cégek kutatás-fejlesztési tevékenységét adózási előnyök biztosításá-
val támogatni kell. Így a már Magyarországon működő vállalatok újabb 
tevékenységekkel bővíthetik magyar leányvállalatuk működését.

5. A hosszú távú kiszámíthatóságot az adórendszer egyszerűsítésével és 
több évre szóló adójogszabályok elfogadásával kell biztosítani.

6. A veszteséges vállalatok vagyonának megadóztatását az erre vonatkozó
szabályok (elsősorban az iparűzési adó vonatkozásában) megváltozta-
tásával kell elkerülni.
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7. Az euró mint törvényes fizetőeszköz mielőbbi bevezetését meg kellene 
fontolni az árfolyamkockázatok mérséklése érdekében. Ezzel a lépéssel
több pénzügyi finanszírozással és licenszdíjak felszámításával operáló 
cég központját lehetne Magyarországra telepíteni.

8. A feketegazdaságot az adóhivatal megerősített ellenőrzési tevékenysége
révén vissza kell szorítani, annak érdekében, hogy a becsületes cégek 
számára a versenysemlegességet biztosítani lehessen. 
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Javaslatok az 

általános 
forgalmi adó
előírásainak módosítására
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Az általános forgalmi adó tekintetében Magyarország nem alkalmazhat az 
Európai Unió többi tagállamához képest alapvetően eltérő szabályozást. 
Az Európai Unió 2006/112/EK számú irányelve igen részletes, általánosan alkal-
mazandó szabályokat ír elő ebben az adónemben. Ezért is meglepő, hogy az
egyes tagállamokban az egyszerűség ellenére mégis részletes szabályozásra
kerül sor. Magyarországon is sok olyan apró, de nagy adminisztrációt igénylő
részletszabály van érvényben, melyek betartása komoly kihívás elé állítja a
cégeket.

A forgalmi adó általános kulcsa

Kezdjük a sort a forgalmi adó általános kulcsának mértékével! Ez 27%! 
A Magyarországon értékesítő cégek számára a 27%-os ÁFA-kulcs nagyon nehe-
zen fogadható el, és nincs jó hatással a belföldi fogyasztás alakulására sem.

A kereskedelmi vállalatok helyzete mostanában egyébként sem túl jó. A gaz-
dasági válság Magyarországon is a kiskereskedelmi forgalom jelentős vissza-
eséséhez vezetett. Azáltal, hogy a bankok fogyasztási cikkek finanszírozására
nyújtott lakossági hiteleinek értéke (elsősorban a devizahitelezés területén) 
a válság előtti szint törtrészére esett vissza, a kiskereskedelmi vállalatok is 
jelentős árbevétel-kiesést szenvedtek el. A helyzetet tovább nehezítette 
a kiskereskedelmi forgalomra – ha csak átmenetileg is – kivetett különadó. 

Ahogyan az általános adózási feltételekről szóló részben említettem, a
kiskereskedelmi vállalatok nagy része az elmúlt években veszteséges volt.
Számukra elengedhetetlenül fontos lenne a belföldi fogyasztás újbóli emel-
kedése. A bankok hitelezési hajlandóságának növekedése mellett, melyet 
már a Magyar Nemzeti Bank is támogat, az általános forgalmi adó kulcsának
csökkentése jelenthetne megoldást ezeknek a vállalatoknak. Ehhez termé-
szetesen arra is szükség lenne, hogy Magyarország az átmenetileg csökkenő
ÁFA-bevételt egyéb költségvetési bevételekkel pótolni tudja. Középtávon
ugyanakkor a kiskereskedelem élénkülése magasabb ÁFA-bevételhez vezet-
hetne, és a költségvetés bevételei közvetlenül vagy közvetve a többi adónem
esetében (például a kiskereskedelmi cégek társasági- és iparűzésiadó-növek-
ménye, valamint az alkalmazottak után fizetett személyi jövedelemadó és tár-
sadalombiztosítási adó növekedése révén) szintén növekedésnek indulnának. 
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Az ÁFA-kulcs csökkentése nyomán a becsületes cégek versenyképessége 
is javulna, ami a feketegazdaság visszaszorulását eredményezhetné.

Az ÁFA-visszaigénylések ellenőrzése

Ha egy társaság az ÁFA-bevallásában több levonható ÁFÁ-t mutat ki, mint az 
általa fizetendő ÁFA, a különbözetet átvezetheti a következő időszakra, de 
vissza is igényelheti azt az adóhatóságtól (bizonyos összeghatárok alatt – az
ÁFA-bevallás gyakoriságától is függően – csak a következő időszakra történő
átvezetésre van lehetőség). Azoknál a termelő vállalatoknál, amelyek kész-
termékeiket nagyrészt külföldre értékesítik, a levonható ÁFA összege minden
hónapban meghaladja a fizetendő ÁFA mértékét.

Vizsgáljuk meg, hogyan lehetséges ez!

Ezek a cégek részben külföldi anyavállalatuknak, részben egyéb külföldi
vevőiknek szállítanak, és csak kismértékben szolgálnak ki belföldi vevőket.
Függetlenül attól, hogy a külföldre menő temékeiket az Európai Unión belül
(közösségen belüli termékértékesítés), vagy azon kívül (exportértékesítés)
adják el, az ezekhez kapcsolódó számláikat a vonatkozó előírások szerint ÁFA
nélkül állítják ki (kevés kivételtől, például a külföldi magánszemélyeknek
történő értékesítéstől eltekintve). Ezért fizetendő ÁFÁ-juk összege a belföldi
vevők felé kiállított számlák ÁFA-összegére korlátozódik.

Ezzel szemben ezek a cégek a termeléshez szükséges alapanyagok és alkat-
részek egy részét Magyarországról szerzik be, és különféle szolgáltatásokat is
belföldről rendelnek meg. Ezenkívül gyakran a tárgyieszköz-beszerzéseiket 
is Magyarországon belülről intézik. Bejövő számláik ÁFA-tartalma így csaknem
mindig jóval magasabb, mint az általuk fizetendő ÁFA. Ahogy említettem 
azonban, ez egyrészt a nagy volumenű beruházásaiknak, másrészt a belföldi
beszállítók igénybevételének köszönhető. Mindkét esetben a kormány által
támogatott folyamatról beszélünk.

A cégek két lehetőség közül választhatnak: elhalasztják az ÁFA-különbözet 
visszaigénylését a következő hónapra, vagy visszaigénylik ezt az összeget. 
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Mivel minden hónapban visszaigénylő pozícióban vannak, hosszú távon nem
segít rajtuk a következő hónapra történő átvezetés: egy napon kénytelenek
visszaigényelni a felhalmozott összeget. 

Mi az a bizonytalan jelenség, ami a levonható ÁFA visszaigénylését nehezíti?

Egy bizonyos összeg felett, melyet ezek a cégek könnyedén elérnek, az adó-
hatóság automatikus, kiutalás előtti ellenőrzést tart. Ha a cég minden hónap-
ban visszaigénylő pozícióba kerül, minden hónapban ellenőrzésre számíthat.
Az ellenőrzés akkor sem marad el, ha hónapokon vagy éveken keresztül sem-
milyen megállapítást nem tesz az adóhivatal az ellenőrzések során.

Érthetetlen, hogy ezeknek a cégeknek miért kell éveken keresztül bizonyí-
taniuk, hogy képesek helyes ÁFA-bevallás elkészítésére.

A visszaigényléshez kapcsolódó bizonylatok szinte megszakítás nélküli elle-
nőrzése rengeteg időt igényel ezen cégek munkatársai részéről. Maga az ÁFA-
bevallás elkészítése is rendkívüli odafigyelést kíván. Ha ugyanis kiderül, hogy
hiba van az ÁFA-bevallásban, és emiatt nagyobb összeg kerül visszaigénylésre,
akkor a különbözetre 50%-os bírságot és késedelmi pótlékot kell fizetni. Nem
csoda, hogy az egyik befektető elmondása szerint Magyarországon kétszer
annyi időt töltenek havonta az ÁFA-bevallás elkészítésével, mint a szomszédos
országokban tevékenykedő kollégáik.

Tételes összesítő jelentés 2013-tól

Amint azt az adórendszer bemutatásánál már említettem, 2013-tól egy új 
szabályozás tételes összesítő jelentés elkészítését írja elő azokra a bejövő és
kimenő számlákra vonatkozóan, melyek ÁFA-tartalma a 2 millió Ft-ot eléri
vagy meghaladja. A tételes összesítő jelentést további információk megadá-
sával az ÁFA-bevallással egyidejűleg kell benyújtani.

A hatóságok annak érdekében tett fáradozása, hogy az ÁFA összegével való
Magyarországon belüli visszaélések lehetetlenné váljanak, mindenképp üd-
vözlendő. A kért adatok összeállítása ugyanakkor rendkívüli mértékben meg-
növeli a cégek adminisztrációs feladatait. Még a vezető számítástechnikai

41

wts-konyv-hu-201305:Layout 3  6/4/13  5:58 PM  Page 41



cégek sem tudnak elektronikus megoldással szolgálni ebben az ügyben. A nagy
cégek jól fizetett munkatársai így kézzel gépelik be a kért adatokat egy Excel-
táblába. Onnan kerülnek aztán be az adatok a tételes összesítő jelentésbe.
Még ha érthető is a kitűzött cél, a megbízhatóságukat és szavahihetőségüket
többször bizonyított cégek egyszerűen nem tudnak mit kezdeni adminisztrá-
ciós terheik ilyen mértékű megemelkedésével. 

A jóváíró számlák eredeti számlákkal való 
összekapcsolása

Egy másik részletes szabály szintén megoldhatatlan feladat elé állítja a cégeket:
az ÁFA-bevallásban a jóváíró számlák esetében hivatkozni kell a hozzájuk tar-
tozó eredeti számlák sorszámára. Vannak programok, melyek ezt az összekap-
csolást nem képesek létrehozni. A megoldás (legalábbis átmenetileg) ismét
ezen információk kézi feldolgozása az ehhez kapcsolódó adminisztrációs te-
herrel. Elképzelhetetlen, hogy ez lett volna a törvényalkotó célja!

Utólagos adóztatás és büntetés

Nem csak az adóhatóság, de maga az adórendszer is küzd azzal a problémával,
hogy a számla kiállítója miként győződik meg arról, hogy az általa közösségi
termékértékesítés címén – fizetendő ÁFA nélkül – kiállított számlához kapcso-
lódó temékek megérkeznek-e egy másik tagállamba. Különösen a vevők által
személyesen elszállított termékek útját nehéz nyomon követni. A probléma
akkor keletkezik, ha ezek a temékek a vevő által elkövetett csalás miatt mégsem
hagyják el az országot, holott a vevő erről nyilatkozatot bocsátott a számla
kiállítójának rendelkezésére. A számlakibocsátó bizonyítási kötelezettsége a
közösségen belüli termékértékesítés megtörténtéről érthető. Az adóhatóság
álláspontja, hogy ezekben az esetekben a számla kibocsátója fizesse meg az
ÁFÁ-t a Magyarországot el mégsem hagyó termékek után, szintén elfogadható.
Ha azonban a számlakibocsátó olyan cég, amely több ezer számlát állít ki
naponta, és legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen jár el, akkor ezekben az
esetekben a bírság és a késedelmi pótlék kivetésétől el kellene tekinteni.
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Egyéb közterhek vizsgálata miatti ÁFA-problémák

Még a korábban említett ÁFA-visszaigénylések kapcsán végzett ellenőrzé-
seknél is sokkal szigorúbban járnak el a hatóságok a vámok és termékdíjak
vizsgálata során. 

De mi köze van ennek az ÁFA-szabályokhoz?

Erre a kérdésre érdekes választ lehet adni. A vámok és termékdíjak vizsgálata
során kis eltérések esetén is gyakran azonnal bírságol a hatóság. Ezek a bírságok
nem nagy összegűek, de ha a nagyobb cégek számára biztosított közvetett
vámjogi képviselői státusz megszüntetéséhez vezetnek, akkor ezzel együtt a
havi ÁFA-visszaigénylési lehetőség is megszűnhet. Ez komoly finanszírozási
veszteségek kialakulásához vezethet.

Az ÁFA-visszatérítések előzetes finanszírozása

Maradjunk még mindig a levonható ÁFA visszaigénylésénél. Ha egy társaság
vállalja a levonható ÁFA összegének hibás meghatározásából eredő jogosulat-
lan ÁFA-visszaigénylés veszélyeit, és az ÁFA-bevallásában jelöli visszaigénylési
szándékát, a levonható ÁFA előzetes finanszírozásának hosszú időszaka kez-
dődik el. Tételezzük fel, hogy egy társaság nagyobb beruházást hajt végre
Magyarországon, ennek következtében értékesítési tevékenységet még nem
végez, és az építési vállalkozótól megkapja a nem jelentéktelen összegű ÁFÁ-t
tartalmazó végszámlát (engedélyköteles építési-szerelési munkák esetén 
a fordított adózás megoldást hozott erre a problémára, de ezt csak a beruhá-
zások egy részénél lehet alkalmazni). Amennyiben a számla kiállítása egy
adott hónap közepén 15 napos fizetési határidővel történik, a társaság a hó-
nap végén az ÁFA összegével együtt kifizeti az építési vállalkozó számláját. 

Ezzel megkezdődik az ÁFA előzetes finanszírozása. 20 nappal később a társa-
ság ÁFA-bevallásában visszaigényelheti az előzetesen felszámított ÁFÁ-t. Ekkor
egy 75 napos finanszírozási időszak veszi kezdetét! Ez csak abban az esetben
mérsékelhető 45 napra, ha az ÁFA-bevallásban szerepeltetett valamennyi be-
jövő számla teljes összegben kifizetésre került a szállítók részére.
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Így, ha a társaság csupán egyetlen szállító egyetlen számláját nem fizette meg
(esetleg tévedésből), akkor az ÁFÁ-t 95 napig (20+75) kell előzetesen megfinan-
szíroznia. Ki sem merem számolni, meddig tart az előfinanszírozás, ha a társa-
ság negyedéves ÁFA-bevalló. Ez a szabály azért rossz, mert az ÁFA visszaigény-
lésére éppen a kormány által támogatott beruházási tevékenység miatt kerül sor.

A személygépkocsik speciális ÁFA-szabályozása

Továbbra is az előzetesen felszámított ÁFÁ-nál maradva: a gépkocsivásárlás
kapcsán fizetendő ÁFA levonási tilalma (ideértve az üzemanyag és a szervizdíj
ÁFÁ-ját is) közgazdaságilag nehezen indokolható szabályozás. A személygép-
járművek ugyanúgy egy társaság tárgyi eszközeinek minősülnek, mint az
egyéb gépek és berendezések. A személygépkocsikra is elszámolható érték-
csökkenés, melynek összegével a társasági adó alapja is csökkenthető. Miért
éppen az ehhez a tárgyi eszközhöz kapcsolódó ÁFA levonását tiltja a törvény?

A magáncélú használat lehetősége esetleg magyarázatul szolgálhatna. De még
azokban az években sem lehetett a személygépkocsik ÁFÁ-ját visszaigényelni,
amikor útnyilvántartás vezetése mellett (csak hivatali célú használat esetén) 
a gépjárműadó elkerülhető volt.

Ezen túlmenően a notebook-ok, mobiltelefonok és egyéb használati tárgyak
esetében szintén felmerül a magáncélú használat lehetősége, mégsem tilos az
ezekkel kapcsolatban felmerült és megfizetett ÁFA visszaigénylése.

Nem szeretnék további ötletekkel szolgálni a törvényhozóknak, ezért marad-
junk inkább annál a feltételezésnél, hogy a személygépjárművek ÁFÁ-ja vissza-
igénylésére vonatkozó tilalomnak egyetlen oka van: a magyar költségvetés
nehéz helyzete.  
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Módosító javaslatok
Azok a tényállások és helyzetek, amelyek a német cégek leányvállalatainak 
az általános forgalmi adó területén gondot okoznak, az előző oldalakon bemu-
tatásra kerültek. Ezekhez kapcsolódóan álljanak itt azok a konkrét javaslatok,
melyek az általános forgalmi adózás körülményeinek javítását célozzák. 

1. Amint a magyar költségvetés feszült helyzete valamelyest enyhül, sort
kellene keríteni a forgalmi adó általános kulcsának csökkentésére. 
Az államháztartás ÁFA-bevételeinek átmeneti csökkenését követően a 
belföldi fogyasztás megélénkülése révén az adóbevételek közvetlenül 
és közvetve is emelkedésnek indulnának. A becsületes cégek jobb 
versenyképessége a feketegazdaság arányát is visszaszorítaná.

2. A tevékenységükből adódóan ÁFA-visszaigénylő pozícióban lévő cégek 
folyamatos ellenőrzését néhány hónap „próbaidő“ után meg kellene 
szüntetni. Ezt követően a bizonylatok és az ÁFA-bevallás helyességét 
szúrópróbaszerű vizsgálatokkal lehetne biztosítani.

3. Új szabályok bevezetése előtt (mint a tételes összesítő jelentés vagy a 
jóváíró számlák eredeti számlákkal való összekapcsolása) a nagyobb 
cégeket meg kellene kérdezni, mekkora adminisztrációs tehernöveke-
déssel járnának ezek a módosítások. Ha a tételes összesítő jelentést 
például csak szállítónként összesítve kellene elkészíteni, az sokat egy-
szerűsítene az adminisztráción.

4. A kormány ÁFA-csalások visszaszorítására irányuló szándéka örvendetes. 
Ugyanakkor az adóhatóság hozzáállását, mely szerint minden kis hiba 
vagy az adótörvények eltérő értelmezése mögött adócsalás húzódik 
meg, érdemes lenne megváltoztatni. A bírságok és késedelmi pótlékok 
mértékét ezekben az esetekben is jelentősen csökkenteni kellene.
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5. A visszaigényelt ÁFÁ-val kapcsolatos szabályokon (főleg a visszatérítés 
határidején) enyhíteni kellene. A cégek – egyébként a kormány által is 
támogatott – beruházásairól szóló döntéseit nem lenne szabad az ÁFA-
visszaigénylés miatti likviditási gondokkal még nehezebbé tenni.

6. A költségvetési szigor enyhülését követően érdemes lenne megfontolni
a gépkocsivásárlás kapcsán fizetendő ÁFA levonási tilalmának (ideértve 
az üzemanyag és a szervizdíj ÁFÁ-ját is) eltörlését. Ez a gépjárművek 
jelentősen zsugorodott értékesítési piacán élénkülést hozhatna.
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Javaslatok a 

személyi 
jövedelemadó
előírásainak módosítására
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Ahogy a személyi jövedelemadó szabályainak a könyv első részében található
bemutatásából is látszik, ezek az előírások meglehetősen egyszerűek. Ráadásul
a lehetséges külföldi befektetők szemében sem bírnak túlzott jelentőséggel 
a személyi jövedelemadó-szabályok. Az általam megkérdezett szakértők ez
irányú véleménye szintén nagyon visszafogott volt. Mégis érdemes a rendszer
néhány hiányosságát, de persze pozitív jellemzőit is bemutatni.

A jelentős adócsökkentés kedvező fogadtatása

A Magyarországon befektető cégek nagy hangsúlyt fektetnek a megfelelő
munkatársak kiválasztására. A megfelelő számban jelen lévő, képzett munka-
erő fontosságát már a könyv első felében hangsúlyoztam. A befektetőknek
ugyanakkor inkább csak a személyi jellegű ráfordítások teljes összege fontos.
Ennek van nagy befolyása az alapításra váró társaság tervezett eredményére. 
A nettóbérek/személyi jellegű ráfordítások arányszámának alakulása alap-
vetően nem releváns.

Azok a befektetők, akik már rendelkeznek Magyarországon operatívan működő
társasággal, természetesen nagyon örülnek, ha munkatársaik a személyi jöve-
delemadó-terhek csökkenése révén jobban keresnek, mint korábban. Mégsem
hallottam egyetlen megkérdezett befektetőtől sem olyan ötletet, hogy meg-
próbálták volna ennek a „fizetésemelésnek“ akár egy részét is a bruttó bérek
csökkentése által a maguk előnyére fordítani. Még az éves béremelés kapcsán
sem játszanak a nettóbérek jelentős szerepet. Ha az üzem termelékenysége
nő, a munkatársak akkor is részesedhetnek ebből, ha nettó keresetük az adó-
terhelés csökkenése miatt amúgy is megnövekedett.

Szintén nem volt olyan a megkérdezettek között, aki arról panaszkodott volna,
hogy a minimálbér megemelése hátrányt okozott volna magyar leányvállala-
tánál. Ahogy már említettem, azok a befektetők, akik csak az alacsonyabb 
bérköltségek miatt fektettek be Magyarországon, időközben nagyrészt tovább-
álltak tevékenységükkel kelet felé.
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A fenti indokok alapján úgy tűnik, hogy a személyi jövedelemadó-terhelés je-
lentős csökkentése (egykulcsos adó bevezetése) a befektetők számára inkább
semleges intézkedés volt, de a német tulajdonú cégek munkatársainak nettó
keresetére egyértelműen pozitívan hatott.

Még egy nagyon fontos fejleményt lehet ezzel kapcsolatban megfigyelni. Ezek 
a cégek kutatás-fejlesztési tevékenységüket hagyományosan a német központ-
ban végzik. A kutatás-fejlesztési tevékenység kedvező társaságiadó-szabályo-
zása mellett éppen az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetése segített
abban, hogy a cégek további tevékenységeket telepítsenek át Magyarországra.
Itt elsősorban az ún. kiküldetésben lévő munkatársakra gondolok, akik a ked-
vező adózási feltételek miatt szívesen jönnek Magyarországra. Ezáltal nem
csak a szükséges tudást hozzák magukkal, hanem jelentős személyi jövedelem-
adó-összegekkel járulnak hozzá a magyar költségvetés finanszírozásához.

A béren kívüli juttatások adózása

Amilyen egyszerű az egységes, 16%-os személyi jövedelemadó rendszere, olyan
komplikált a béren kívüli juttatások adózása. Ráadásul nem telik úgy el adóév,
hogy ne kerülne sor a béren kívüli juttatások adózásának változtatására. 

A társaságok HR-vezetői minden év szeptemberében türelmetlenül várják, 
milyen változtatásokat tartalmaznak majd az új adótörvények a béren kívüli
juttatásokra vonatkozóan. Legyen szó az ezekre a juttatásokra felszámolt egész-
ségügyi járulék 10%-ról 14%-ra emeléséről (az, hogy ennek alapja a bruttó
juttatás 1,19-szerese, már fel sem tűnik), vagy az ún. Erzsébet-utalvány maxi-
málisan adható havi összegének 5.000 Ft-ról 8.000 Ft-ra emeléséről, minden
évben bonyolult számítások elvégzésére kényszerülnek a cégek annak meg-
állapítása érdekében, hogy a cafeteria-rendszerük fenntartása egyáltalán 
kifizetődő-e még számukra.

A cafeteria-rendszert évekkel ezelőtt azért hozták létre, hogy a cégek munka-
társai bérük mellé adókímélő módon, kiegészítő juttatásokat kaphassanak.
Azoknak a szolgáltatásoknak a köre, melyek közül a munkatársak ebben 
a rendszerben választhattak, meglehetősen széles volt. Fel lehetett használni
belföldi nyaralásra, a munkába járáshoz szükséges helyi bérlet megváltására, 
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a munkahelyi étkezdében való ebéd kifizetésére stb. A kormány is elérte vele 
a célját: a szolgáltatók jobban kerestek, a belföldi turizmus virágzásnak indult,
mindez pedig a szolgáltatók adóbefizetései révén többletjövedelemhez juttatta
a költségvetést.

Amiatt azonban, hogy évről évre egyre több adó- és járulékteher rakódott
ezekre a juttatásokra, a cégek nem jelentéktelen része végül bruttóbér-növe-
léssé alakította ezeket a juttatásokat. Ebben persze segített az is, hogy a bérek
személyi jövedelemadó-terhelése is csökkent, de változatlan feltételek mellett
a béren kívüli juttatásokat a cégek bizonyára érintetlenül hagyták volna. 
Már megint hiányzott a rendszer kiszámíthatósága.
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Módosító javaslatok
Bár ennek a fejezetnek a terjedelme meglehetősen szerény, a rend kedvéért
röviden összefoglalom a rendszer jobbítását célzó javaslatokat.

1. A kormánynak fel kellene hívnia a cégek figyelmét az alacsony személyi
jövedelemadókulcs előnyeire. A kutatás-fejlesztési tevékenység kedvező
társaságiadó-szabályozásával együtt elérhető, hogy még több cég vegye
fontolóra erre irányuló tevékenységének Magyarországra telepítését.

2. A béren kívüli juttatások adózási szabályait jelentős mértékben egysze-
rűsíteni kellene. Ezeknek a juttatásoknak a megadóztatása nem feltét-
lenül vezet magasabb adóbevételekhez, mert a cégek nagy része ezt a 
többletterhet nem hajlandó vállalni, és ezért bruttó bérré alakítja ezeket
a juttatásokat. Ez adóbevétel-kieséssel jár, hiszen az addig ezekből a 
juttatásokból finanszírozott szolgáltatásokra nem lesz kereslet.    
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Javaslatok a 

társasági adó
előírásainak módosítására
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A cégek az általános forgalmi adóval kapcsolatos megjegyzéseikben részben
pénzügyi, részben adminisztratív hiányosságokat jeleztek. A személyi jövedelem-
adó területén elsősorban azt hangsúlyozták, hogy az adó mértéke nincs külö-
nösebb hatással befektetéseikre. A társasági adó területén viszont olyan valóban
lényegi feltételekről számoltak be, amelyek a beruházási döntéshozatalt
érdemben befolyásolják.

Melyek a magyar társasági és osztalékadóról szóló törvény beruházásokat
leginkább érintő tulajdonságai?

A kedvező támogatási feltételek hatása

Magyarország az Európai Unió tagja. Ennek következtében számos olyan előírás
létezik, melyeket akkor is be kell tartani, ha az ország közvetlen érdekei ellen
hatnak. Mint már említettem, Magyarország valódi versenytársai az EU-tagállam
Szlovákia, Románia, Lengyelország és Csehország. Hogyan kínálhat Magyarország
a befektetőknek kedvezőbb feltételeket, ha a versenytársaknak ugyanazokat 
az előírásokat kell betartaniuk?

Ennek fontos eszköze az effektív társaságiadó-kulcs mértéke. Habár az álta-
lános adózási feltételek bemutatásánál már hangsúlyoztam, hogy a lehetőleg
minden adót tartalmazó effektív adóterhelés irányadó a befektetők számára,
meg kell jegyeznem, hogy a társasági adó ennek ellenére főszerepet játszik 
a döntéshozatalban.

A magyar társaságiadó-kulcs mértéke a megkérdezett befektetők véleménye
szerint egyértelműen kedvező. Az effektív adókulcs azoknál a cégeknél, ame-
lyek 3 millárd Ft-nál (kb. 10 millió euró) többet ruháznak be, és a dolgozói 
létszám bizonyos növelését is vállalják, a 80%-os társaságiadó-kedvezmény
révén 2%-ot, illetve 3,8%-ot tesz ki. Miután a cégek a közvetlenül lehívható 
támogatási összegeket is gyakran beleszámítják az effektív adóterhelés mér-
tékébe, végül olyan adókulcsot kapnak, amely gyakorlatilag elhanyagolható.

Léteznek azonban olyan tervek is az Európai Unióban, melyek alapján az
igazán nagy, multinacionális cégek a jövőben az Európai Unión belüli beruhá-
zásaikhoz nem vehetnének igénybe támogatást. Ha egy ilyen szabályozás
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életbe lépne, Európában megszűnnének a nagyobb beruházások. A magyar
kormánynak így sürgősen meg kell találnia azokat a törvényi megoldásokat,
amelyek révén a támogatási eszközök mégis rendelkezésre állnak. Az össze-
hasonlítás kedvéért: az Egyesült Államok több tagállama 50%-os közvetlen 
támogatást ajánl ezeknek a konszerneknek. Magyarországnak bírnia kell 
ezt a versenyt!

Csoportos társasági adózás

A nagy nemzetközi konszernek gyakran rendkívül széles tevékenységi körrel
rendelkeznek. Általában több iparágban is jelen vannak. Annak érdekében,
hogy a felelősségi köröket jól elhatárolják, és a jövedelemtermelés átlátható-
ságát biztosítsák, az új tevékenységek elvégzésére gyakran új társaságokat
alapítanak. Ezek a társaságok aztán a világ minden pontján ugyanazért a
tevékenységért lesznek felelősek.

A konszernek többnyire Magyarországon is több társaság révén vannak jelen.
Bizonyára a kormány számára is előnyös, hogy egy jól sikerült beruházást köve-
tően újabb tevékenységeket hoznak Magyarországra.

Előfordulhat, hogy a konszern Magyarországon jelen lévő társaságainak egyike,
még ha csak átmenetileg is, de veszteségessé válik. Ebben az esetben nincs
lehetőség a veszteségnek egy másik, nyereséges leányvállalat társasági adó-
jában való figyelembevételére. Ha a konszern csak egy társasággal rendelkezne
Magyarországon, a veszteség teljes levonhatósága biztosított lenne. A szigorú
belső előírások miatt a cégek csak adózási okokból történő összeolvasztására
nem kerülhet sor. A nemzetközi nagyvállalatok egyszerűen nem elég rugal-
masak ehhez.

Vegyünk egy még különlegesebb példát!

Egy konszern Magyarországon két leányvállalattal rendelkezik. Mindkét tár-
saság magas nyereséget termel. A cégek egyike, egy termelő vállalat, beru  há-
zási tevékenységére tekintettel 80%-os társaságiadó-kedvezményt is élvez. 
A másik társaság alapítására azért került sor, hogy a konszern egy másik üzlet-
ágának kutatás-fejlesztési tevékenységét Magyarországra hozhassák. 
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Ez a társaság a kutatás-fejlesztési költségeinek kétszeresét vonhatja le társasági-
adó-alapjából (egyszer költségként, egyszer adóalap-csökkentő tételként).

Ebben a példában egy olyan cégcsoportról van szó, amelyik tényleg a kormány
céljaival összhangban működik Magyarországon. Munkahelyteremtés, termelő-
tevékenység, magasan képzett munkavállalók foglalkoztatása, hosszú távú
befektetés.

Mit mutatnak a cégcsoport számai?

Tételezzük fel, hogy a termelő vállalat 4 millió EUR adózás előtti eredményt
produkál. A kutatási egység 1 millió EUR nyereséggel járul hozzá a cégcsoport
eredményességéhez. A törvény által támogatott kutatás-fejlesztési költségek
ennél a társaságnál 5 millió EUR-t tesznek ki. A példában azt feltételezzük,
hogy a többi adóalap-növelő és -csökkentő tétel egyenlege mindkét vállalat-
nál nulla. További feltételezés, hogy a kedvezményes társasági adó (10%)
alapja, 300 HUF/EUR árfolyammal számolva, 1.666.667 EUR-t tesz ki.  

A termelő vállalat társasági adójának számítása a következőket mutatja 
(adatok EUR-ban):

Adóalap: 4.000.000

Ebből adóalap 10%-os adóval: 1.666.667

Ebből adóalap 19%-os adóval: 2.333.333

Számított társasági adó: 610.000

Ebből 10%-os adó: 166.667

Ebből 19%-os adó: 443.333

Társaságiadó-kedvezmény (80%): 488.000

Fizetendő társasági adó: 122.000
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Ezzel szemben a kutatási egység társaságiadó-számítása a következők 
szerint alakul (adatok EUR-ban):

Adózás előtti eredmény: 1.000.000

Levonható kutatás-fejlesztési költségek: 5.000.000

Társasági adó alapja: - 4.000.000

A termelő vállalat így 122.000 EUR társasági adó megfizetésére kötelezett. 
A kutatási társaság nem fizet társasági adót, de 4.000.000 EUR összegű elha-
tárolt veszteséget visz tovább a következő évekre.

Ha a konszern két egysége egy társaságon belül lenne, a számok a következők
szerint alakulnának (adatok EUR-ban):

Adózás előtti eredmény: 5.000.000

Levonható kutatás-fejlesztési költségek: 5.000.000

Társasági adó alapja: 0

Fizetendő társasági adó: 0

A kutatás-fejlesztési egység tehát a jelenlegi szabályok alapján elhatárolt
veszteséget termel az örökkévalóságig. Ha a termelő társaság tízéves társa-
ságiadó-kedvezménye lejár (a termelőtevékenység és a foglalkoztatottak
maradnak), évi 610.000 EUR társasági adót veszít a cégcsoport!

Ezt a problémát sürgősen meg kellene oldani. A csoportos társaságiadó-
alanyiságot, ami Európa más országaiban már létezik, a cégekkel való egyez-
tetés és a részletszabályok kidolgozása után be kellene vezetni.
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A „minimumadó“ eltörlése

A 2012 óta érvényes szabályozást az elhatárolt veszteségek felhasználásának
időbeli elcsúsztatásáról (az adott adóévben felhasználható elhatárolt veszteség
max. a társaságiadó-alap 50%-a lehet) el kellene törölni. Más országokban,
például Franciaországban, még a veszteség visszafelé történő felhasználása 
is lehetséges. Ennek megfelelően a cégek rosszabb éveikben, amelyek veszte-
séggel zárulnak, a korábbi években fizetett társasági adó egy részét vissza-
igényelhetik.

A kutatás-fejlesztési tevékenységet végző társaság példájánál maradva, olyan
helyzet is előfordulhat, hogy ez a társaság több nyereséget termel, mint a társa-
ságiadó-alapot csökkentő kutatás-fejlesztési költségeinek összege (feltéve,
hogy a társaság más, nyereséget hozó tevékenységet is folytat). Ebben az eset-
ben a társaság azonnal társasági adót fizet (a pozitív adóalap max. 50%-os
mértékig csökkenthető az elhatárolt veszteség felhasználásával), holott az el-
határolt veszteség csak a kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása miatt
keletkezett. Ezzel kapcsolatban is sürgős változtatásra lenne szükség.

Kiszámíthatóság a sporttámogatásoknál

2011. július 1-jétől egy új társaságiadó-kedvezmény került bevezetésre: 
a Magyarországon forgatott filmek támogatására már korábban életbe lépte-
tett rendszer kibővült a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és 
a jégkorong sportágak egyesületeinek támogatási lehetőségével.

Hogy néz ki ez a támogatás a gyakorlatban?

A cégek fizetendő társasági adójuk 70%-os mértékéig (a támogatás nélkül szá-
mítva) támogathatják a megnevezett sportágak egyesületeit. Ezt a támogatási
összeget ráfordításként vehetik figyelembe, majd ugyanezt az összeget a fize-
tendő társasági adójukból, melynek alapja ezzel a ráfordítással már csökkentve
volt, újra levonhatják. Ezáltal a cégeknél, amelyek támogatást fizetnek, több
adózott eredmény keletkezik, mint keletkezett volna, ha nem nyújtottak volna
támogatást. 
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Túl szép, hogy igaz legyen!

Annak érdekében, hogy biztosra mehessünk, álljon itt egy rövid számítási pél-
da (a szokásos feltételezés, hogy a kedvezményes társasági adó (10%) alapja,
300 HUF/EUR árfolyammal számolva, 1.666.667 EUR-t tesz ki, most is érvényes):

Egy társaság adatai támogatás nélkül (adatok EUR-ban):

Társaságiadó-alap: 5.000.000

Társasági adó (10%): 166.667

Társasági adó (19%): 633.333

Fizetendő társasági adó összesen: 800.000

Ugyanennek a társaságnak az adatai, ha támogatást nyújtott 
(adatok EUR-ban):

Támogatás összege: 450.000

Társaságiadó-alap: 4.550.000

Társasági adó (10%): 166.667

Társasági adó (19%): 547.833

Társasági adó összesen: 714.500

Levonható támogatási összeg: 450.000

Fizetendő társasági adó: 264.500

A két adóösszeg különbözete 535.500 EUR. Még a támogatási összeg levonása
után is marad 85.500 EUR különbözet: pontosan a támogatási összeg 19%-a. 
A társaság adózott eredménye 85.500 EUR-val magasabb lesz!
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Néhány adminisztratív feltételnek meg kell felelni ahhoz, hogy a kedvezményt
igénybe lehessen venni, de mindez nem jelent túl bonyolult feladatot.

Bár a szellemi képességeimet adótanácsadóként az ügyfeleim rendre kétségbe
vonták, amikor először próbáltam elmagyarázni nekik ezt a lehetőséget, az el-
múlt két üzleti évben a módszer mégis egyre elterjedtebbé vált.

Arra a kérdésre, hogy az állam miért bocsát a társasági adón keresztül többlet-
nyereséget a cégek rendelkezésére, a következő választ lehet adni:

A magyar filmgyártásban, amelyben több éve használják ezt a lehetőséget,
megfigyelhető, hogy számos szakma, amelyre egy film előállításához szükség
van (operatőr, szinkronszakértő stb.), a támogatás hatására valóságos virág-
zásnak indult. Mivel a megbízásokat csak szigorú előírások mellett, hivatalos
számla kiállításával lehet elnyerni, ezek a szakmák teljes mértékben kikerültek
a feketegazdaságból, és ennek megfelelően különböző adók formájában 
többletbevételhez juttatták a költségvetést.

Hasonló elvárások kísérték a támogatási rendszer sportegyesületek tekinte-
tében történő bevezetését. A sportegyesületeknél alkalmazott edzőknek,
gyúróknak stb. lehetőségük lett volna, hogy hivatalos fizetést kapjanak, amely
személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási adó fizetésével is járt volna. 
A játékosoknak vásárolt mezek és egyéb sportfelszerelések a fogyasztás bein-
dulása révén az ÁFA-bevételeket növelték volna. A támogatásból finanszírozott
építési munkák (új pályák, új egyesületi épületek) is pótlólagos adóbevéte-
lekhez vezettek volna.

Miért nem valósul meg ez a remélt fejlődés?

Nem egészen két évvel a bevezetés után új szabályozás született. Ez alapján 
a cégek a megtakarított összeg 75%-át kiegészítő sporttámogatásként a sport-
ági szövetségek számlájára kötelesek befizetni!

Példánknál maradva, a 85.500 EUR 75%-át, azaz 64.125 EUR-t kell kiegészí-
tésként megfizetni. A cég számláján 20.875 EUR megtakarítás marad. Ekkora
nagyságrendnél, tehát 5.000.000 EUR nyereség és 800.000 EUR társasági adó
mellett nem sok cég marad, aki mintegy 20.000 EUR megtakarítás érdekében
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vállalja a többletadminisztrációt. Már csak azért sem, mert a filmgyártás támo-
gatási feltételei változatlanok maradtak. Példabeli társaságunk így továbbra is
85.500 EUR megtakarítást érhet el, ha egy filmprodukciót támogat.

Ismét csak az unásig ismételt kiszámíthatóság hiányzik. Enélkül pedig a legin-
telligensebb adómegtakarítási forma sem működhet.

A „társaságiadó-jóslás“ rendszerének eltörlése

Azon adóalanyoknak, amelyeknek nettó árbevétele a tárgyévet megelőző
évben a 100 millió Ft-ot meghaladta, az adott üzleti év utolsó hónapjának 
20. napjáig meg kell becsülniük éves adókötelezettségük mértékét, és ennek 
az összegnek, valamint a már teljesített adóelőlegek összegének a külön-
bözetét be is kell fizetniük. 

Hogyan működik ez a rendszer?

Az alapgondolat, hogy azok a cégek, amelyek már az előző évben is nyereséget
termeltek, társaságiadó-előleget kötelesek fizetni a tárgyévben, önmagában
rendben van. Maga az előlegfizetés rendszere is, amely a nyereségtől függően
havi, illetve negyedéves fizetési kötelezettséget ír elő, igazságosnak mondható.
Annál érthetetlenebb az a kiegészítés, hogy december 20-ig (eltérő üzleti év
esetén az üzleti év utolsó hónapjának 20. napjáig) a társasági adót előre meg
kell becsülni, és a fizetett adóelőlegek figyelembevételével kiszámolt külön-
bözetet be kell fizetni. Azok, akik ezt a pótlólagos fizetési kötelezettséget 
kitalálták, biztos, hogy még soha nem dolgoztak az éves eredmény alakulá-
sáért felelős munkatársként egyetlen társaságnál sem!

Vegyünk egy egyszerű példát arra, hogy milyen határidők betartásával hatá-
rozza meg egy átlagos társaság az éves eredményét (az üzleti év megegyezik 
a naptári évvel):
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→ a negyedévet követő hónap 15. napján – a negyedéves eredmény 
megállapítása;

→ a tárgyévet követő január 30. napján – végleges éves eredmény 
megállapítása;

→ a tárgyévet követő február 15. napján – a könyvvizsgáló által átvizsgált 
éves beszámoló összeállítása.

Jól látható, hogy az eredmény december 20-án még távolról sem ismert. 
A társaság csak az első három negyedév számaiból tud kiindulni, és a negyedik
negyedév eredményét meg kell becsülnie.

Tegyük fel, hogy a társaság az első három negyedévben háromszor 1.000.000
EUR nyereséget termelt, és a negyedik negyedévre is 1.000.000 EUR nyere-
séggel számol (már emiatt a feltételezés miatt is azt lehetne gondolni rólam,
hogy még soha nem láttam egyetlen cég eredménytervét sem!). Feltételezzük
továbbá, hogy a cég Ft-ban vezeti a könyveit, és az anyacéggel szemben
20.000.000 EUR kölcsönkötelezettséget mutat ki, amely 280 HUF/EUR árfolya-
mon szerepel a könyveiben. Végül bizonytalanság van abban, hogy az egyik
nagy megbízás 500.000 EUR nyereséggel az év végéig elkészül-e, és számlá-
zásra kerül-e.

A társaság arra készül, hogy az éves nyereség 4.000.000 EUR összeget tesz
majd ki. A fizetendő társasági adó 610.000 EUR lesz (a szokásos feltételezések
az adóalap-növelő és -csökkentő tételek egyenlegéről és a 10%-os társasági
adó arányáról most is igazak).

Ha a társaság a tárgyévben 300.000 EUR összegű társaságiadó-előleget utalt 
át (beleértve a december 20-i előlegfizetést is), akkor december 20-án 310.000
EUR ún. feltöltést fizet, és bizakodva tekint a jövőbe.

A januári mérlegkészítés során megállapítást nyer, hogy az év végi árfolyam
300 HUF/EUR volt, így a kölcsönkötelezettség 400.000.000 HUF (1.333.333 EUR)
összegű átértékelését kell elvégezni. Az is kiderül, hogy az említett megbízás
nem lett kész, így nem is került számlázásra. Az éves eredmény 1.833.333 EUR
összeggel kevesebb lett.
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A végleges társaságiadó-bevallás elkészítéséig és leadásáig azonban a megfi-
zetett társasági adó kamatmentesen a költségvetésben marad. A 2.166.667 EUR
összegű, végleges adózás előtti eredmény alapján 261.667 EUR (166.667 EUR
+ 95.000 EUR) társasági adót számol ki a társaság. A 610.000 EUR-hoz képest
fennálló különbözet, azaz 348.333 EUR, legkorábban június 12-én kerülhet – 
a munkavállalók után akkor fizetendő személyi jövedelemadó és társadalom-
biztosítási adó összegének csökkentésével – jóváírásra (feltéve, hogy a fize-
tendő közterhek egyáltalán elérik ezt az összeget). A pénz fél éven keresztül
feleslegesen és kamatmentesen volt az államháztartás használatában.

Elképesztő, de ez még mindig a jobbik alternatíva. Ha mindez fordítva történik,
azaz a társaságnak 310.000 EUR pótlólagos fizetési kötelezettsége (a 610.000
EUR társaságiadó-kötelezettség és a 300.000 EUR társaságiadó-előleg külön-
bözete) lett volna a tárgyévet követő május 31-én (a társaságiadó-bevallás
határideje), az adóhatóság az 5 havi késedelem miatt az ősz folyamán 20%-os
mértékű mulasztási bírságot állapított volna meg az éves adókötelezettség 90%-a
és a fizetett társaságiadó-előleg különbözetére. Ez 49.800 EUR bírság, mert a tár-
saság két hónappal az éves beszámoló elkészítése előtt nem tudta pontosan,
hogyan alakul külső tényezők következtében az eredménye.

A mulasztási bírság megállapítása során az adóhatóság ráadásul kérlelhetetlen.
Ha a feltöltési összeg december 21-én kerül átutalásra, mert az aláírásra jogo-
sult egy nappal korábban netán nem volt Magyarországon, a bírság teljes ösz-
szegben és kivétel nélkül kivetésre kerül.

Ezt a rendszert érdemes volna mielőbb megszüntetni. Sajnos, jól tudjuk, hogy 
a magyar költségvetés ennek a szabálynak a bevezetése óta még egyetlen év-
ben sem volt abban a helyzetben, hogy a szükséges bevételeit ezen összegek
nélkül biztosítani tudta volna. A cégek „feleslegesen“ magas összegeket
fizetnek meg a mulasztási bírságtól való félelem miatt.

Van egy magyar mondás, amit állítólag egy szegény család egyik tagja 
mondott egykor:
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„20 éven keresztül ettük az előző napi kenyeret. Egyszer kellett volna kidobnunk
70 dekát, hogy utána mindig friss kenyeret ehessünk!“

Hiszem, hogy egy napon hasonló okok miatt nekünk is célszerű lesz kidobnunk
ezt az érthetetlen rendszert! 

A költségek levonhatóságának 
adminisztratív akadályai

A nagy konszernvállalatok folyamatai sajátosak és bonyolultak. Azok nagy
részét – az átláthatósági szabályok betartása érdekében is – részletekbe menően,
írásban szabályozzák. Gyakran fordul elő, hogy bizonyos folyamataikat, és az
azokhoz készült bizonylataikat csak rendkívüli és nagyrészt kézi beavatkozást
igénylő ráfordítással tudják megváltoztatni vagy kiegészíteni. Ha Magyaror-
szágon a bizonylatok előre nem látott hiányosságai miatt bizonyos költségek
nem vonhatók le a társasági adó szempontjából, akkor a hiányzó adatok
utólag sem szerezhetők be könnyen. Ezekben az esetekben a nemzetközileg
elfogadott dokumentációs követelmények Magyarország számára is elegen-
dőek lehetnének.

Túl bonyolult transzferárszabályok

Hasonló problémát figyelhetünk meg a transzferár-szabályozás területén is.

Kezdetben az adóhivatal csak azt vizsgálta, hogy a transzferár-dokumentációk
rendelkezésre állnak-e. A tartalmi elemek még nem kerültek részletesebb 
ellenőrzésre.

Az elmúlt években az alkalmazott módszerek vizsgálata is előtérbe került. 
Ez önmagában üdvözlendő, hiszen a helyes módszer használata a cégeknek 
is érdekükben áll. Végső soron azt kell elérni, hogy a konszern által elért ered-
mény korrekt módon kerüljön felosztásra. Ehhez kell megtalálni a leginkább
megfelelő módszert. Amíg például a „cost-plus-módszer“ azoknál a társasá-
goknál, amelyek Magyarországon csak kihelyezett üzemekként működnek,
megfelelőnek bizonyulhat, addig azoknál a cégcsoportoknál, amelyeknél 
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a magyar egység olyan funkciókat is átvesz, amelyek révén az üzleti lehetősé-
geket és kockázatokat is maga befolyásolja, inkább más módszerek 
(pl. nyereségfelosztás) alkalmazása indokolt. Az erre vonatkozó OECD-elő-
írások Magyarországon is prioritást kell, hogy kapjanak.

Abból kell kiindulni, hogy a multinacionális cégcsoportok nem tudják elszá-
molóáraikat a magyar adók miatt másként alakítani. Ehhez a rendszereik,
valójában, túl bonyolultak. Azt is meg kell említeni, hogy az alacsony magyar
társaságiadó-kulcs sem ösztönzi arra a cégeket, hogy elszámolóáraikat a magyar
társasági adó oldaláról nézve túl alacsonyan határozzák meg. Itt jegyzem meg,
hogy a német anyavállalatoknak is kötelező dokumentálni a transzferárakat, 
a nem megfelelő árak alkalmazása pedig Németországban is adóalap korrek-
cióhoz vezet. Ennek fényében érdemes lehet bevezetni egy olyan rendszert,
melynél a magyar adóellenőrzés során megállapított transzferár korrekció 
„véglegesítése“ előtt a német, vagy más EU tagállami adóhatóság is automa-
tikusan bevonásra kerülne egy egyeztetési eljárás során. 

A családbarát politika megjelenítése 
a társasági adó rendszerében

Felmerült egy ötlet, ami a kormány munkahelyvédelmi és családtámogatási
elképzeléseivel összhangban áll. A nők Magyarországon anyagi okok miatt
kényszerítve vannak arra, hogy a gyermek megszületését követően minél ha-
marabb újra munkába álljanak. Ha a munkatársaknak juttatott hozzájárulás az
óvoda díjának átvállalására (hasonlatosan a bölcsődei díjak számla ellenében
történő átvállalásához) a társasági adó szempontjából elismert költségnek
minősülne (a juttatás személyi jövedelemadó-mentessége mellett), a nagyobb
cégek részben akár saját óvoda alapításával is enyhíthetnék a családok ez
irányú gondjait. 

66

wts-konyv-hu-201305:Layout 3  6/4/13  5:58 PM  Page 66



67

Módosító javaslatok
A magyar társasági adó előírásainak sajátosságairól immár viszonylag részletes
jelentés készült. Most a főbb pontok egy oldalon való összefoglalására kerül sor.
Ezek a német gazdaság javaslatai a társasági adó szabályainak módosítására.

1. A kormánynak továbbra is mindent meg kell tennie annak érdekében, 
hogy a nagy konszernek a lehető legkedvezőbb támogatási feltételek-
ben részesüljenek. A kedvező társaságiadó-kulcs a befektetők Magyar-
országra csábításának egyik legfontosabb eszköze. 

2. A csoportos társaságiadó-alanyiság részletes szabályait a gazdasági 
szereplőkkel együtt mielőbb ki kell dolgozni. A nagy konszernek nem 
kerülhetnek versenyhátrányba Magyarországon azért, mert több tár-
sasággal vannak jelen a magyar piacon.

3. Az elhatárolt veszteség felhasználásának korlátozását (50%-os szabály) 
sürgősen meg kell szüntetni. Azokat a veszteségeket, amelyek elhatá-
rolására egy beruházás elindítása vagy kutatás-fejlesztési tevékenység 
végzése (kétszeres levonhatóság) miatt került sor, a jövőben minden-
képpen újra teljes mértékben levonhatóvá kell tenni.

4. Hosszú távú kiszámíthatóság nélkül az olyan intelligens adókedvez-
mények, mint a sportegyesületek támogatása sem maradhatnak sike-
resek. A rendszer előnyeinek közelmúltbeli korlátozását meg nem 
történtté kellene tenni.

5. Amint a költségvetés helyzete lehetővé teszi, meg kellene szüntetni 
a jövőbeli társaságiadó-kötelezettség előzetes finanszírozásának 
(az ún. feltöltési kötelezettségnek) a rendszerét. Pénzügyi megfonto-
lásokon kívül semmi nem indokolja ennek a befektetőket elriasztó 
rendszernek a fenntartását.
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6. Szűkíteni kell azoknak a ráfordításoknak a körét, melyeket a társasági
adó kiszámításánál adminisztratív hiányosságok miatt nem lehet 
figyelembe venni. A nemzetközileg elismert bizonylatokat Magyaror-
szágon is célszerű lenne elfogadni.

7. Fontos lenne az OECD-előírásokkal megegyező, egyszerű transzferár-
szabályozás bevezetése. A multinacionális cégek rendszereik bonyolult-
sága miatt sincsenek abban a helyzetben, hogy elszámolóáraikat 
adózási megfontolásból másképp alakítsák.

8. A kormány családbarát politikája üdvözlésre méltó. A társasági adó 
eszközeivel is – például az óvoda díjainak átvállalására adott juttatás 
levonhatóságának biztosítása – enyhíteni lehetne a családok gondjain.  
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Javaslatok az 

egyéb adók
előírásainak módosítására
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Magyarországon a legfontosabb adók az általános forgalmi adó, a személyi
jövedelemadó és a társasági adó. Az egyéb adók csupán azokon a kisebb mél-
tánytalanságokon segítenek, amelyek a három, általánosan érvényes adó
hatására alakulnak ki.

Nézzük meg, mennyiben sikerült Magyarországon ezt az elméleti felvetést
átültetni a gyakorlatba!

Rendszerhiba az iparűzési adó 
és az innovációs járulék esetében

A magyar adórendszer általános jellemzőinek leírása során már részletesen
bemutattam, hogy a befektetők beruházási döntésük meghozatala előtt pon-
tosan kiszámítják a tervezett tevékenység ún. effektív adóterhelését. Ebben
viszonylag kis szerepet játszik, hogy egy adott ország az egyes adóit társasági
adónak, iparűzési adónak vagy innovációs járuléknak nevezi. Végső soron
valamennyi adó adózás előtti eredményhez viszonyított mértékének pontos
kiszámítására kerül sor.

Most azonban az iparűzési adó és az innovációs járulék számítási módszerével
kapcsolatos problémára szeretném felhívni a figyelmet. Az egyszerűség kedvé-
ért megpróbálom következetesen csak az iparűzési adót nevén nevezni, de 
a mondanivalóm éppúgy vonatkozik az innovációs járulékra is.

A probléma érthetőbbé tétele érdekében itt is egy számítási példát mutatok
be a véleményem alátámasztására.

Egy cég beruházni készül Magyarországon. Két alternatíva merült fel,
melyekkel kapcsolatban számításokat kell végezni.

Az egyik alternatíva nagyobb beruházási volument takar, és számos új, jól
képzett munkatárs jövőbeli alkalmazását is feltételezi. A feltételek nem ele-
gendőek a társaságiadó-kedvezmény igénybevételéhez. Ennek ellenére nagy
fejlődést jelentene a cég életében ez a beruházás, és a székhely közeli város
munkanélküliségi helyzetére is jó hatással lenne.
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Ez az alternatíva a következő adatokat feltételezi (minden adat EUR-ban):

Beruházási volumen: 1.000.000

Új munkavállalók száma: 50

Éves értékcsökkenési kulcs: 10%

Ennek az alternatívának az eredményterve a következő képet mutatja 
(a bevételek és a ráfordítások csak az új tevékenységre vonatkoznak, 
melynek beindítására a beruházás következtében kerülhet sor):

Nettó árbevétel: 2.000.000

Anyagjellegű ráfordítások: 1.000.000

Személyi jellegű ráfordítások: 700.000

Értékcsökkenési leírás: 100.000

Egyéb ráfordítások:   100.000

Adózás előtti eredmény: 100.000

A vonatkozó előírások alapján a cég (leegyszerűsített számítással) 20.000 EUR
iparűzési adót fizet az új tevékenység után. Az ezután megmaradó 80.000 EUR
összegre még 8.000 EUR társasági adó jut. Végül a cég évi 72.000 EUR többlet-
eredményre számíthat.

A cégcsoportnál a beruházás engedélyezéséhez két feltétel szükséges.  
A beruházás után elért nyereség haladja meg a 4%-os árbevétel-arányos 
szintet, és a megtérülés legyen 12 évnél rövidebb időtartam.

Sajnos, esetünkben az árbevétel-arányos nyereség csupán 3,6%
(72.000/2.000.000), és a beruházás is csak 14 év (1.000.000/72.000) után 
térül meg. A magyar leányvállalat beruházási kérelmét a központ elutasítja.

Másik alternatívaként egy lényegesen kisebb volumenű beruházás jön szóba. 
Itt csak a jelenleg működő, nem túl modern gyártószalag kisebb bővítése tör-
ténik, amelyhez néhány új kisegítő munkatárs felvétele kapcsolódik.
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Ennek az alternatívának az adatai a következők:

Beruházási volumen: 100.000

Új munkatársak száma: 5

Éves értékcsökkenési kulcs: 10%

Ennek az alternatívának az eredményterve a következő képet mutatja 
(a bevételek és a ráfordítások csak azokat a különbözeti összegeket mutatják,
amelyek a gyártósor bővítése nyomán, pótlólagosan keletkeznek):

Nettó árbevétel: 200.000

Anyagjellegű ráfordítások: 100.000 

Személyi jellegű ráfordítások: 30.000

Értékcsökkenési leírás:   10.000

Egyéb ráfordítások: 10.000

Adózás előtti eredmény: 50.000

Ennél az alternatívánál a tevékenység bővítése miatt felmerülő iparűzési adó
összege 2.000 EUR-t tesz ki. Az ezt követően fennmaradó 48.000 EUR összegre
4.800 EUR társasági adó jut. Végül a cég évi 43.200 EUR többleteredményre
számíthat.

A cégközpont számára fontos mérőszámok is megfelelőek: A beruházás keve-
sebb mint 3 év alatt (100.000/43.200) megtérül, és az árbevétel-arányos nye-
reség is 20% (43.200/200.000) felett van. A beruházás, amely egy elavult
gyártási technikát konzervál, és lényegesen kevesebb szakképzett munkaerőt
igényel, megkapja az engedélyt a megvalósításra.

Számoljuk ki, mi történt volna az első alternatíva esetén, ha a személyi jellegű
ráfordításokat és az értékcsökkenési leírás összegét az iparűzési adó alapjának
számításánál figyelembe vehették volna.

Az adózás előtti üzemi eredmény még azonos mértékű lett volna. Az iparűzési
adó alapja 200.000 EUR-ra (2.000.000-1.000.000-700.000-100.000), az ipar-
űzési adó 4.000 EUR-ra mérséklődött volna. 96.000 EUR összegű társaságiadó-
alappal számolva 9.600 EUR társaságiadó-fizetési kötelezettség keletkezett
volna. Az új adózott eredmény 86.400 EUR-t tett volna ki.
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A beruházás megvalósítására 4,3%-os árbevétel-arányos nyereség
(86.400/2.000.000) és 11,6 éves megtérülés (1.000.000/86.400) mellett 
sor kerülhetett volna.

Az ebben az egyszerűsített számításban szereplő összegek természetesen
önkényes módon kerültek megszerkesztésre. A magyar egység vezetőinek
valószínűleg más lehetőségük is lett volna arra, hogy a beruházást megvaló-
síthatóvá tegyék (munkahelyteremtés közvetlen támogatási kérvénye, kér-
vény a helyi önkormányzathoz támogatás nyújtása iránt stb.). Ezzel a példával
mindössze az volt a célom, hogy az iparűzési adó rendszerének súlyos hibájára
rávilágítsak.

A dolgozói létszám növelése és a beruházási hajlandóság megléte két olyan
mozzanat, melyek a kormány teljesen természetes és érthető célkitűzéseivel
egybevágnak. Az ezekhez kapcsolódó ráfordítások érthetetlen módon nem
vonhatók le az iparűzési adó alapjából (eltekintve a csupán a létszámnövek-
ményhez kapcsolódó adóalap-mentességtől). Rendkívül fontos volna, hogy a
társasági és az iparűzési adó alapját közelítsük egymáshoz annak érdekében,
hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő.

Egy pozitív lépésről is be tudok ugyanakkor számolni: a kutatás-fejlesztés 
közvetlen költségei az iparűzési adó alapjából levonhatóak. Ez a két adónem
alapjának üdvözlésre méltó közeledése (bár a társasági adó esetén kétszeres
levonásra van lehetőség). A további közelítésre irányuló intézkedések remél-
hetőleg hamarosan követik majd ezt az első lépést.

Az iparűzési adó helyi jellegének kihasználása

A legkedvezőbb megoldás az lenne, ha a cégek a társasági adót, az iparűzési
adót és az innovációs járulékot társasági adó néven, egyetlen adóként, egységes
adóalappal fizethetnék meg. Létezik persze olyan, nem teljesen megalapozat-
lan vélemény, mely szerint a helyi érdekek háttérbe szorulnának az egységes
adó bevezetése esetén, bár a cégek továbbra is fizethetnék az adó egy részét
valamilyen kulcs szerint felosztva közvetlenül a helyi önkormányzatoknak. 
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Az iparűzési adó mindemellett Németországban is egy külön adónem, sőt, kis-
mértékben ott is eltér az alapja a társasági adóétól. A német szakértők szerint
így már az is jó volna, ha a két adó alapját Magyarországon, német mintára,
közelítenék egymáshoz.

Ki kell emelnünk ugyanakkor az iparűzési adó egy másik fontos tulajdonságát is.
Arról van szó, hogy az iparűzési adó kivetésének egyik fontos oka az adott ön-
kormányzat céljainak megvalósításához való anyagi hozzájárulás. Fontos, hogy
a cégek ismerjék annak az önkormányzatnak a gondjait, amelynek területén
tevékenykednek, és a problémák megoldásában is aktív szerepet kell vállalniuk.
Néhány önkormányzat már a gyakorlatban is megvalósította azt a megoldást,
hogy az iparűzési adó egy részét csak olyan célra használhatja fel, melyet a 
befizető cég javasol. Ezt a példaértékű gyakorlatot érdemes lenne országos 
szinten is bevezetni. 

A vagyon megadóztatásának veszélyei

Ahogy az adórendszer általános nehézségeinek bemutatásánál már említettem,
napjainkban Magyarországon a cégek nem elhanyagolható része gazdálkodik
veszteségesen. Ezekben az esetekben az iparűzési adó jelenlegi formájában
nagyon fájdalmas adónemnek tekinthető. A társasági adóénál lényegesen ma-
gasabb adóalap okán ezek a cégek veszteséges működésük ellenére komoly
összegű iparűzési adót kénytelenek megfizetni az önkormányzatoknak. 

Azok az olvasók, akik a könyv eddigi részeit már olvasták, nyilván nem lepődnek
meg, hogy ezt az esetet is egy példa segítségével szeretném bemutatni.

Miután a válság leginkább a kereskedőcégeket érintette, válasszunk olyan
példát, ami egy kereskedőcégre lehet jellemző.
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A példában a következő feltételezésekkel élek (adatok EUR-ban):

A válságot megelőző egyszerűsített eredménykimutatás:

Nettó árbevétel: 750.000.000

Anyagjellegű ráfordítások: 525.000.000

Személyi jellegű ráfordítások: 125.000.000

Értékcsökkenési leírás: 30.000.000

Egyéb ráfordítások: 40.000.000

Üzemi eredmény: 30.000.000

Az egyéb ráfordítások a példában még nem tartalmazzák az iparűzési adót.

A válság hatására a társaság árbevétele 20%-kal csökkent. Az anyagjellegű 
ráfordítások nettó árbevételhez viszonyított aránya – ugyancsak a válság követ-
keztében – 10%-pontot növekedett. A személyi jellegű ráfordítások az árbevé-
tellel arányosan csökkentek. Az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások
összege nem változott.

A társaság válság utáni eredménykimutatása a következő képet mutatja:

Nettó árbevétel: 600.000.000

Anyagjellegű ráfordítások: 480.000.000

Személyi jellegű ráfordítások: 100.000.000

Értékcsökkenési leírás: 30.000.000

Egyéb ráfordítások: 40.000.000

Üzemi eredmény: -50.000.000

A társaság a válság előtt (egyszerűsített számítást alkalmazva) 4,5 millió EUR
iparűzési adót fizetett. Az üzemi eredményhez viszonyítva ez 15%, ami igen
magas, de még éppen elviselhető. A válság után a társaság 50.000.000 EUR
üzemi veszteséget szenved el. Ennek ellenére 2,4 millió EUR iparűzési adót
kell megfizetnie. Ez végső soron a vállalati vagyon megadóztatását jelenti, 
ami további vagyonvesztéshez vezet. Az eladott áruk beszerzési értékének 
és a közvetített szolgáltatások összegének korlátozott levonhatósága miatt 
az adóterhelés 2013-tól még magasabb lehet.
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Ha a példában szereplő társaság 2010 és 2012 között kiskereskedelmi tevé-
kenységet folytatott, akkor a kiskereskedelmi forgalmat terhelő különadó
fizetésére is kötelezett volt. Ebben a három évben a kiskereskedelmi cégeknek
árbevételük alapján a következő táblázat szerinti különadót kellett fizetniük:

Nettó árbevétel (Ft) Ágazati különadó

500.000.000-ig 0%

500.000.001 - 30.000.000.000 0,1%

30.000.000.001 – 100.000.000.000 0,4%

100.000.000.001-tól 2,5%

Az adó maga sávosan progresszív volt, míg mértéke a „legfelső kategóriában“
elképzelhetetlen összegeket tett ki. 

E szerint a táblázat szerint a példában szereplő veszteséges vállalatunk a
következő módon kiszámolt különadót volt köteles megfizetni (300 HUF/EUR ár-
folyamot alapul véve):

Nettó árbevétel (EUR) Különadó (%) Különadó (EUR)

1.666.666-ig 0% 0

1.666.667 – 100.000.000 0,1% 98.333

100.000.001 – 333.333.333 0,4% 933.333

333.333.334 – 600.000.000 2,5% 6.666.667

Összesen: 7.698.333

A társaság veszteséges gazdálkodás mellett is több mint 9.000.000 EUR adót
fizetett. A vállalatok vagyonának ilyen mértékű megsarcolását mindenképpen
el kellene kerülni!
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Magyarország természetesen nem az egyetlen állam Európában, amelyik a
válságban ilyen eszközökhöz kénytelen folyamodni. Németországban is újabb
és újabb adóváltoztatási ötletek jelennek meg, amelyek bizonyos körülmé-
nyek között szintén a vagyon megadóztatásához vezetnének. Jó tudni, hogy a
német alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította az adóhatóság
összes ilyen szándékú beavatkozását a tulajdon szabadságának veszélyez-
tetése okán.

Az átláthatóság elvesztése a sok kis adó miatt

Magyarország az Európai Unióba való belépése óta (2004. május 1.) költség-
vetési hiányának és államadósságának mértéke miatt különleges figyelemben
részesül. Az ún. „túlzottdeficit-eljárás“ Magyarországot a tervezett mutatószá-
mainak szigorú betartására kényszeríti. Több mint kilenc év után érthető, hogy
a kormány szeretné, ha ez a különleges figyelem végre megszűnne.

Ebben a helyzetben nagyon nehéz az adórendszer állandóságát biztosítani.
Mégis jobb lett volna a szükséges többletbevételeket az egyik nagyobb adónem
keretein belül biztosítani, mint csaknem egy tucat új, kisebb adónemet beve-
zetni. Ezeknél az adóknál nem a mérték az irányadó, hanem a tény, hogy újabb
és újabb kerül belőlük be az adórendszerbe. Ezáltal az átláthatóság teljes
mértékben megszűnik. Egyidejűleg nő a bizonytalanság, vajon azok a tervek,
amelyekre egy beruházási döntést alapoztak, egy újabb adó bevezetése miatt
nem válnak-e betarthatatlanná.

A különadók hatása a többi adóbevételre

A különadók negatív hatása sajnos egy másik szempontból is jelentős. A 2010
és 2012 között hatályban lévő adókra most, hogy végre megszüntették azokat,
inkább ne is emlékeztessük magunkat. A távközlési adó viszont, amely ma is
létezik, jó példa arra, milyen hatással van a léte a többi adó alakulására.

Vegyünk egy esetet – ezúttal táblázatok használata nélkül.

78

wts-konyv-hu-201305:Layout 3  6/4/13  5:58 PM  Page 78



Tételezzük fel, hogy a Magyarországon működő távközlési cégek egyikénél 
a 2012. július 1-jén bevezetett távközlési adó a 2013-as üzleti évre kb.
3.000.000 EUR többletráfordítást okoz. A cég az adót nem hárítja tovább a
vevőire, már csak azért sem, mert akkor nem maradna versenyképes a piacon.

Miután a tulajdonosok nem kívánnak pótlólagos tőkét biztosítani, a társaság-
nak ezt a többletráfordítást a saját cash-flow-jából kell biztosítania. Ezért a 
társaság úgy dönt, hogy a távvezetékek modernizációjára szánt beruházási
büdzséjét 2.400.000 EUR összeggel csökkenti. 580.000 EUR-t a társasági adón
spórol meg (19%), 20.000 EUR-t pedig egyéb módon takarít meg.

Egy másik társaság, amely a távvezetékeket építi, 2.400.000 EUR árbevétel-
csökkenéssel számol (a gyakorlatban valószínűleg több társaság veszíti el ezt
az árbevételt, de a példánk maradjon egyszerű). Ezen az üzleten 12,5% nye-
reséget ért volna el, amelyre 19% társasági adót (57.000 EUR) és kb. 10% ipar-
űzési adót (30.000 EUR) fizetett volna (ha a két adó alapja azonos volna,
könnyebb lenne a számítás). Ezen túlmenően, ez a társaság nem veszi alkal-
mazásba azokat a munkatársakat, akik a munkát végezték volna. Ezek a munka-
társak évi 600.000 EUR személyi jellegű ráfordítást jelentettek volna a cégnek.
Ennek a költségnek a fele (300.000 EUR) személyi jövedelemadó és társada-
lombiztosítási adó címén a költségvetés bevételeit gyarapította volna.

Az a kábelgyártó, aki ennek a társaságnak 1.200.000 EUR értékben kábelt 
szállított volna, szintén árbevétel-csökkenést szenved el…

A láncreakció továbbszámolásának „örömétől“ inkább megfosztom magunkat.
Egyértelmű, hogy végül kevesebb kieső adó- és egyéb közteherbevétel kelet-
kezne, mint a távközlési adóból befolyó 3.000.000 EUR. Mégis, számolni kell
azzal, hogy ennek az adóbevételnek egy része más adók és közterhek be nem
fizetése révén hiányozni fog a költségvetésből. A gond csak az, hogy nem lehet
tudni, pontosan hol hiányoznak ezek a bevételek. Csak annyi látszik, hogy a
növekedés nem akar beindulni, vagy a foglalkoztatottak száma nem nő a
kívánt mértékben.
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A tranzakciós illeték bevezetésére adott válasz

Egy termelő cég fizetési forgalmának nem jelentéktelen része a cég és külföldi
vevői, illetve szállítói között zajlik. Az is előfordul, hogy néhány belföldi szállí-
tót, a munkavállalókat és a költségvetést kivéve minden üzleti partnerrel kap-
csolatos pénzmozgás euróban vagy más külföldi devizanemben történik.
Ennek a trendnek a meglétét bizonyítja, hogy egyre több társaság választja 
az euróban történő könyvvezetés lehetőségét. Ez csak azoknak éri meg, akik
fizetési forgalmuk több mint felét euróban bonyolítják.

Ezeknek a cégeknek mindegy, hogy EUR-bankszámlájuk Magyarországon vagy
egy másik EU-tagállamban van. Azok, akik az anyacégüket látják el áruval, még
jobban is járnak, ha bankszámlájukat az anyacég bankjánál vezetik. Azok pedig,
akik 2012 végéig nem tették meg ezt a lépést, 2013 első hónapjaiban bizo-
nyosan sort kerítettek rá.

Ez természetesen a teljes magyar fizetési forgalomnak csupán elenyésző része.
Ez is tovább gyengíti ugyanakkor az amúgy sem a legjobb napjaikat élő bankokat.
Ráadásul ismét a versenysemlegesség elve sérül, hiszen a cégeket a fenti okok
miatt nem egyformán érinti a tranzakciós illeték. 

Egyszerűsítési javaslat a környezetvédelmi 
termékdíj számítására

Végezetül említsünk meg ebben a fejezetben is egy konkrét törvénymó-
dosítási javaslatot. A többutas göngyölegek környezetvédelmi termékdíj-
számítási módszeréről van szó. 

Az érvényes előírások szerint a többször használatos csomagolóanyagok után
nem kell környezetvédelmi termékdíjat fizetni. De aki ezeket a csomagoló-
anyagokat elsőként behozza az országba, meglehetősen bonyolult módon
köteles igazolni, hogy ezeket az anyagokat ismét kivitte az országból. Csak
ebben az esetben mentesül a termékdíj megfizetése alól.
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Az is előfordulhat, hogy a többutas göngyölegek egy része abban a negyed-
évben, amiről a környezetvédelmi termékdíjbevallást el kell készíteni, még
nem került vissza külföldre. Ebben az esetben a termékdíjat átmenetileg 
meg kell fizetni, hogy aztán a göngyölegek külföldre szállítása után, ismét 
csak bonyolult igazolási kötelezettség mellett, az azokra jutó temékdíjat 
vissza lehessen igényelni.

Őrületes adminisztráció egy csekély bevételt hozó ügyletben.

Egyszerűbb lenne évi egy alkalommal leltárt készíteni ezekről a többutas gön-
gyölegekről, és csak a különbözet után fizetni a környezetvédelmi termékdíjat.
Még jobb lenne, ha csak a többutas göngyölegek selejtezése keletkeztetne
környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget, hiszen amíg úton vannak
egy külföldi ország és Magyarország között, bizonyosan nem szennyezik a
környezetet.
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Módosító javaslatok
A legutóbbi néhány oldalon megpróbáltam bemutatni, hogy a német befek-
tetők szemszögéből milyen hiányosságok tapasztalhatók az egyéb adók terü-
letén. Íme az ezekből levezetett módosító javaslatok:

1. Erősíteni kellene az iparűzési adó és az innovációs járulék jövedelmet 
adóztató karakterét, adóalapjuknak a társasági adó alapjához való 
közelítése révén. Durva rendszerhiba, hogy a dolgozói létszám növelése
és a beruházási hajlandóság nincsenek hatással a fizetendő iparűzési 
adó összegére (a jelenlegi, foglalkoztatás növeléshez kapcsolódó 
iparűzésiadó-kedvezmény rendkívül alacsony mértékű).

2. Az iparűzési adó helyi jellegét meg kell őrizni. Néhány önkormányzat 
az iparűzési adót olyan célokra is használja, melyeket az adót fizető cég 
javasol. Ezt a gyakorlatot érdemes lenne országos szinten is bevezetni.

3. A veszteséges vállalatok az iparűzési adót vagyonuk megadóztatása-
ként élik meg. A társaságok vagyonának megadóztatását a jövőben 
mindenképp kerülni kellene.

4. A jövőben esetlegesen szükségessé váló pótlólagos adóbevételt inkább
a meglévő adók köréből kellene beszedni. Az újabb adónemek beveze-
tése az átláthatóság megszűnéséhez vezet. Az ebből származó bizony-
talanság a jövőbeli beruházások megvalósítását veszélyezteti.

5. A különadók hatással vannak a többi adónemre. Még ha egyes iparágak 
fizetik is ezeket, a társaságok gazdasági összekapcsolódása miatt mégis 
befolyásolják a többi adónemből származó bevételeket. Ezért lehetőség
szerint el kellene távolítani ezeket az adónemeket az adórendszerből.

6. A tranzakciós illeték nem minden cég számára jelent azonos terhelést. 
Azok a társaságok, melyek temékeiket külföldre szállítják, a külföldi 
bankok segítségével a tranzakciós illeték egy részét meg tudják takarí-
tani. Egy a könyvelési adatokból számolt illeték biztos nem volna 
kedveltebb, mint a jelenlegi, de talán igazságosabb lenne. A legszebb 
megoldás természetesen ennek a köztehernek az eltörlése volna.
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7. A környezetvédelmi termékdíj területén is lehetne egyszerűsítéssel 
élni. A környezetet nem károsító anyagok, pl. a többutas göngyölegek 
adóztatását még átmenetileg is kerülni kellene.  
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A felesleges 
adminisztráció
megszüntetését célzó
javaslatok
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Akkor is, ha nehezen hihető, végére értünk az egyes adónemek módosítására
irányuló javaslatoknak. Utolsó feladatom az, hogy leírjam, milyen javaslatok-
kal éltek a német cégek magyarországi egységeik mindennapi életének
megkönnyítése érdekében.

Számtalan ilyen javaslat létezik. Ezért megpróbálom három kategóriába
sorolni ezeket a következő logika mentén:

Az első kategóriába tartoznak azok a javaslatok, melyek apróbb törvénymó-
dosításokkal a cégek adminisztrációjának megkönnyítését okoznák. A második
kategóriában szintén apró törvénymódosítást igénylő javaslatok találhatók, 
de ezek inkább az azonnali büntetés és a késedelmi pótlékok kérlelhetetlen
kivetését, valamint egyéb szankciók alkalmazását tennék enyhébbé a cégek
számára. A harmadik kategóriában maradnak azok az ötletek, melyek az adó-
hatóság viselkedésének megváltoztatását tűzték ki célul.

Remélem, hogy ezzel a felosztással a javaslatok besorolása egyértelmű lesz.
Egy kísérletet megér, még akkor is, ha vannak esetek, melyek során az adó-
hatóság nem éppen pozitív hozzáállása vezet a cégek adminisztrációs terhei-
nek növekedéséhez, mely végül bírság kiszabását eredményezi.

Ahogy a német filozófus és pszichológus, Karl Jaspers mondja: 
„A reménytelenség a vereség idő előtti elismerése.“ 

Ilyen könnyen nem adhatjuk fel!

Az adminisztrációt megkönnyítő kisebb 
törvénymódosítások

A külföldiek ÁFA visszatérítésével kapcsolatos határidők megváltoztatása

A néhány éve érvényes előírások szerint azoknak a társaságoknak, amelyek
egy másik EU-tagállamból jogosultak ÁFA visszatérítésre, az ezzel kapcsolatos
kérvényüket saját adóhivataluknál kell beadniuk. Az adóhatóság aztán továb-
bítja ezeket a kérvényeket annak az országnak az adóhivatala felé, amelyik-
ben az ÁFÁ-t eredetileg megfizették (esetünkben Magyarország ez az ország).
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Az adóhivatalnak 4 hónapja van, hogy határozatot hozzon. Ez a határidő további
4 hónappal meghosszabbodhat, ha hiányzó dokumentumok (olykor hosszú és
drága fordítások) utólagos benyújtására van szükség. A hiánypótlási határdők
ugyanakkor olyan rövidek, hogy, tekintettel a nyelvi nehézségekre is, alig lehet
betartani azokat. Ez aztán gyakran az egyébként jogos visszaigénylés elutasí-
tásához vezet.

Bár erre vonatkozóan az EU-n belül egységes határidők érvényesek, az adó-
hatóságok és a cégek rendelkezésére álló idő kicsit igazságosabb felosztása
kívánatos volna.

A reprezentációs költségek elszámolásával kapcsolatos szabályok módosítása

Egy magyar társaság ügyvezetője képviseli a céget a hatóságokkal, a ban-
kokkal és más üzleti partnerekkel szemben. Az üzleti kapcsolatok ápolásának
bevett módja az üzleti partner meghívása ebédre vagy vacsorára.

Az ilyen események jelenlegi kezelése (személyi jövedelemadóban egyéb
bérjellegű juttatásként való adóztatás, az ÁFA le nem vonhatósága) azonban
ahhoz vezet, hogy üzleti étkezésre gyakorlatilag nem kerül sor. Az államház-
tartás többletbevételei így minimálisak, mindenek előtt azért, mert az étter-
mek ennek következtében szintén kevesebb adót és egyéb közterhet fizetnek.

A korábbi szabályozást, amely lehetővé tette a reprezentációs költségek
adókímélő elszámolását egy bizonyos összeghatárig (árbevétel-arányosan),
érdemes lenne újra bevezetni.

Számviteli előírásokra vonatkozó módosító javaslatok

Ha ebben a könyvben valaki meg szeretné találni a leggyakrabban előforduló
szót, valószínűleg az „adó“ szócska nyerné a versenyt. Az interjúk során én is az
adózással kapcsolatos kérdésekre koncentráltam. Emiatt nem feladata ennek 
a könyvnek, hogy részletesen megvizsgálja a magyar számviteli törvény elő-
írásait. Mégis előfordult, hogy ezzel kapcsolatos javaslatot hallhattam, elsősor-
ban az adminisztráció egyszerűsítésére vonatkozóan. Ezeket az ötleteket
szívesen adom tovább.
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Az egyik javaslat a tárgyi eszközök adminisztrációját érinti. Az értékcsökkenési
leírás késleltetett indítása (csak akkor lehet aktíválni egy eszközt, ha minden
alkatrésze megérkezett) pl. olyan szabály, amely a német befektetők számára
érthetetlen. Az adóhátrány a vállalatoknak/adóelőny az államnak emiatt olyan
minimális, hogy alig érthető, miért is éri meg ezt a szabályt fenntartani.

Egy másik előírás az egyedi értékelés elve. Ez az egyébként nemzetközileg 
elismert számviteli elv Magyarországon minden más szabálynál fontosabb. 
Az emiatt a készletek átlagos értékvesztését tiltó és ezáltal annak levonható-
ságát a társasági adóban sem engedélyező szabály ismét csak túlzott admi-
nisztrációs terheket ró a cégekre.

A multinacionális cégek számára a legjobb megoldás nyilván a nemzetközileg
elismert előírások (IFRS) alkalmazása lenne. Az ötlet bátorságra vall, mégis
érdemes lenne megvizsgálni, vajon tényleg olyan bonyolult, és a költségvetés
számára a társasági adó révén tényleg olyan hátrányos lenne-e a megvalósítása.

A támogatási kérelmek dokumentálása

A cégek a rendelkezésükre álló támogatási lehetőségeiket igen alaposan ta-
nulmányozzák. Már annak megértése sem mindig könnyű, vajon egy bizonyos
támogatást igénybe vehet-e a cég. A támogatási kérelem beadásához szük-
séges bizonylatok és igazolások köre azonban olyan széles és bonyolult, hogy 
a cégek alig tudnak megfelelni ezeknek az előírásoknak.

Egy nagyobb támogatási összeg megítélésének elutasításáról saját tapaszta-
lataim vannak. Egy nem jelentéktelen beruházáshoz kapcsolódó támogatási
kérelem elutasításra került, mert a több mint 20 ajánlat egyike az utolsó 
oldalon nem volt aláírva. A több mint 20 ajánlat csupán egy melléklet volt a 
tucatszám beadandó mellékletek sorában (ezek az ajánlatok tartalmazzák
azokat a gépeket és berendezéseket, melyek magát a beruházást alkotják).

Pontosan tudom, hogy ezeknek az adminisztratív előírásoknak az oroszlán-
részét az Európai Unió követeli meg, mégis azt gondolom, hogy a szabályok
betartásának ellenőrzése során az üzletileg még vállalható szinten belül 
kellene maradni.
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Az anyagi hátrányok enyhítését célzó 
kisebb törvénymódosítások

Az ÁFA visszaigénylése miatti bírságolás

Magyarországon általános szokás, hogy a cégek minden ÁFA bevallási időszak-
ban igyekeznek fizetési pozícióban maradni. Ez azt jelenti, hogy a visszaigé-
nyelhető összeg egy részét inkább nem érvényesítik, ha tudják, hogy ezeket az
előzetesen felszámított ÁFA összegeket a következő periódusban a fizetendő
ÁFÁ-jukkal szemben levonásba tudják majd helyezni. Egyszerűen túl kockáza-
tos Magyarországon egy ÁFA visszaigénylési folyamatot kezdeményezni. 
Az 50%-os bírságot és a késedelmi pótlékot, amely a jegybanki alapkamat két-
szerese, az adóhatóság kérlelhetetlenül kiszabja, ha a visszaigényelt ÁFÁ-nál
valamit nem talál rendben.

Több olyan esettel találkoztam, melyeknél az egyik cég a másik felé ÁFA fel-
számításával állított ki számlát. A két társaság egy cégcsoportba tartozott. 
Az adóhivatal megállapította, hogy a nyújtott szolgáltatást ÁFA nélkül kellett
volna számlázni. Az a társaság, amely az ÁFÁ-t befizette, visszakapta annak
összegét. A másik társaság (egy külföldi cég magyar ÁFA számmal), amelyik
az ÁFÁ-t visszaigényelte, az ÁFA összegén felül bírságot és késedelmi pótlékot
volt köteles megfizetni. Mindezt olyan ÁFA összeg miatt, amely a költségve-
tésbe befizetésre került, sőt, átmenetileg egyéb kiadások fizetésére is szolgált!

A jogosulatlan ÁFA visszaigénylések szankcionálását jelentősen enyhíteni 
kellene, hogy a cégek a nekik járó ÁFA összeget a bírságtól való félelem nélkül
igényelhessék vissza.

Adózási szempontból el nem ismert költségek 
az ügyvezetői tevékenység kapcsán

A nemzetközi konszernek gyakran csupán egy vezető munkatársat foglalkoz-
tatnak egy adott régióban az ügyvezetői tevékenység ellátására. Ha ebben a
régióban több ország található, a legtöbbször alkalmaznak még egy ún. „Country
Head-et“, aki második ügyvezetőként vagy cégvezetőként végzi a feladatait.
Az anyavállalat által delegált ügyvezetőnek ez esetek egy részében a központ-
ban is vannak saját feladatai.
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Teljesen érthető és nemzetközileg elfogadott, hogy ezek a vezető beosztású
munkatársak fizetésüket a konszern központjától kapják. A központ azután
munkatársa ügyvezetői tevékenységének díját a ténylegesen teljesített munka-
órák vagy az árbevétel alapján részarányosan terheli tovább az egyes leány-
vállalatoknak.

Magyarországon létezik ugyanakkor a gazdasági társaságokról szóló törvény-
ben néhány szabály, amely az ügyvezető feladatait és kötelezettségeit írja le.
Ezekre az előírásokra hivatkozva a magyar adóhatóság tapasztalataim alapján
több esetben sem ismerte el költségként a társasági adó alapjának meghatá-
rozása során ezeket az ügyvezetői tevékenység után management díjként fel-
számolt ráfordításokat, az általános transzferár-alapelveket is elfeledve. Ráadásul
a hiányzó társasági adó összegére bírságot és késedelmi pótlékot számolt fel.

Az ezzel kapcsolatos adóhatósági álláspont véleményem szerint a gazdasági 
társaságokról szóló törvény hibás értelmezésén alapul. Mindenképpen szük-
séges lenne ennek a gyakorlatnak egyértelmű szabályozással véget vetni.

Hiányzó vagy késve bemutatott írásbeli szerződések miatt elszenvedett
adóhátrányok

Az adóhatósági ellenőrzések az írásbeli szerződések késedelmes bemutatása
esetén is jelentős összegű bírság kiszabásával végződnek. Nemzetközileg 
elfogadott gyakorlat, hogy bizonyos cégcsoporton belüli elszámolásokat a
konszernnél alkalmazott általános felosztási kulcs vagy a számítástechnikai
rendszerrel is alátámasztott elszámolási képlet alapján osztják fel az egyes
tagvállalatokra. Ezekben az esetekben a költségek felosztását igazoló kalku-
lációk megléte sokkal fontosabb, mint az írásbeli szerződésé, amely csupán 
a kalkulációban szereplő számítási módszer leírását tartalmazza. A „tartalom
elsődlegessége a forma előtt“ elve alapján ezeknek a költségeknek a levon-
hatóságát a társasági adó alapjának meghatározásánál akkor is engedélyezni
kellene, ha nem áll rendelkezésre róluk írásos szerződés.

89

wts-konyv-hu-201305:Layout 3  6/4/13  5:58 PM  Page 89



A minősített adózók alacsonyabb büntetési tételeinek újbóli alkalmazása

Azok az adózók, akiket bizonyos feltételek teljesülése esetén minősített
adózóknak tekintettek, korábban 20%-os maximális büntetés kiszabására
számíthattak, ha a fizetendő adójuk számításánál hibát követtek el. 
A becsületes cégek hozzáállásának elismerését jelentené, ha ezt a pozitív
megkülönböztetést újra bevezetnék. 

Az elvárt adó megfizetését lehetővé tévő szabály eltörlése

Azok a vállalatok, amelyek társaságiadó–alapja nem éri el az „elvárt“ mértéket,
azaz a nettó árbevétel 2%-át (csökkentve az eladott áruk beszerzési értékének
és a közvetített szolgáltatások értékének összegével), választhatják az elvárt
adó fizetésének lehetőségét. Ezt a szabályt mindenképpen el kellene törölni.
Az adózásnak ez a módja azt feltételezi, hogy a cégek nem kerülhetnek veszte-
séges helyzetbe. Ezen túlmenően, a szabályozás az adózók helytelen viselke-
désére ösztönöz. Azok, akik hajlandóak az elvárt adó megfizetésére, nagy
valószínűséggel mentesülnek kimutatásaik részletes ellenőrzése alól. Első rá-
nézésre ez többlet-adóbevételhez vezet, hiszen a veszteséges cégek is fizetnek
társasági adót. Ha azonban közelebbről is megvizsgáljuk a helyzetet, megál-
lapíthatjuk, hogy emiatt azok a cégek is veszteséget mutathatnak ki, amelyek
egyébként jelentős nyereséget értek el. Ha megfizetik az elvárt adót, nem 
kell számolniuk az adóhatósági ellenőrzés kockázatával.

Az adóhivatal inkasszójogának eltörlése

A magyarországi fizetési morál minden kétséget kizáróan hagy kívánnivalót
maga után. Az adóhivatal inkasszójoga így sok esetben segít behajtani azok-
nak a cégeknek az adókötelezettségét, amelyek nem sietnének a fizetéssel.

Mindezek ellenére sem fogadható el, hogy azokkal a cégekkel szemben is 
alkalmazásra kerül az inkasszójog, amelyek egy vagy két nap késedelembe
esnek, főleg, ha egyébként mindig pontosan fizetnek. Ilyen esetekre egy 
hibásan benyújtott adóbevallás, melyet néhány nappal később helyesbítenek, 
is alkalmat szolgáltathat. Ez könnyen alááshatja a befektetők jogállamiságba
vetett bizalmát. Az inkasszójog alkalmazásánál az adóhivatalnak lényegesen
óvatosabban kellene eljárnia.
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Az adóellenőrök hozzáállásának megváltoztatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium és az Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
munkatársainak hozzáállása közötti különbség

Alapvető probléma, hogy az adótörvényekért felelős Nemzetgazdasági Minisz-
térium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sok esetben nem képvisel egységes 
álláspontot. Míg a minisztérium szakértői, akik idegen nyelveket is beszélnek
és szigorú szabályok mentén érvelnek, a cégek megkeresésére is szakmailag
teljeskörűen válaszolnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakembereinél az
adóellenőrzések során szakmai hiányosságokat is érzékelni lehet.

A befektetők döntéseiket természetszerűleg a Nemzetgazdasági Minisztérium
szakértői által rendelkezésre bocsátott adatok alapján hozzák. Nagyon fontos,
hogy a cégek képviselői ezeken a nyitó megbeszéléseken pozitív benyomást
szerezzenek. Ugyanilyen fontos lenne ugyanakkor, hogy ezek a cégek az első
adóvizsgálatok során néhány hónappal később az adóellenőrök hozzáállását
illetően is hasonlóan pozitívan vélekedjenek. A befektetők általános véleménye
fontos lélektani előnyt jelenthet akkor, amikor egy újabb magyarországi beru-
házás megvalósításáról készülnek döntést hozni.

A hivatalos állásfoglalások nyújtotta jogbiztonság kérdése

Mindig adódnak olyan ügyletek, melyek adóügyi megítélése nem egyértelmű.
Ilyen esetekben fordulnak a cégek állásfoglalási kérelemmel az illetékes adó-
hatósághoz. Az adóhatóság állásfoglalásainak szakmai megalapozottságára 
általában nem lehet panasz. Sajnos, ezek az állásfoglalások nem kötelező ér-
vényűek, így nincs biztosíték arra, hogy az adóhivatal egy néhány évvel későbbi
vizsgálat során ezeknek az állásfoglalásoknak a figyelembevételével hozza
meg határozatait. Létezik ugyan a Nemzetgazdasági Minisztérium „kötelező“
érvényű állásfoglalásának intézménye, de ez csak jövőbeli ügyletek esetén 
(az állásfoglalás kiadását követően) érvényes. A kötelező érvényű állásfoglalás
ráadásul nem csekély összegű illeték megfizetésével jár, így a cégek nagy része
nem tud élni ezzel a lehetőséggel.
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Célszerű lenne a nem kötelező érvényű, de hivatalosan is közzétett állás-
foglalásokban leírt véleményt az adóhatóságok vizsgálatai során lehetőleg
kivétel nélkül figyelembe venni.

Egyes adókérdések különböző megítélésének elkerülése

Kerülni kellene azt, hogy az adóhivatal átfogó ellenőrzései és célvizsgálatai
során egymásnak ellentmondó vélemények kerüljenek a jegyzőkönyvekbe.
Ugyanazon tranzakciók különböző adóalanyoknál történő eltérő megítélésé-
nek lehetősége szintén nem fogadható el. Olyan eset is előfordult, hogy az
adóvizsgálat során nem volt érdemi elmarasztaló megállapítás egy adott ügy-
lettel kapcsolatban, de a felettes hatóság két évvel későbbi felülvizsgálati 
ellenőrzése mégis hiányosságot vélt felfedezni. Fontos lenne az ehhez
hasonló vizsgálatok során a kiszámíthatóságot garantálni annak érdekében,
hogy a befektetők biztosak lehessenek abban, hogy megfelelő intézkedések
meghozatala mellett elkerülhetik a jövőbeli kockázatokat.

Időbeli eltérések miatti nem következetes adóhatósági eljárások kerülése

Egy adott üzleti évre vonatkozó adóellenőrzésre gyakran csak az üzleti év után
4-5 évvel kerül sor. Ezekben az esetekben az üzleti évet megelőző évek álta-
lában már elévült időszaknak minősülnek. Ha az üzleti évre vonatkozóan aztán
olyan adóhiányt állapítanak meg, ami a korábbi években adótöbbletet ered-
ményezne, akkor nem túl elegáns csak az adóhiányt megállapítani, arra való
hivatkozással, hogy az adótöbblet figyelembevételére az elévülés miatt már
nincs lehetőség. Még ha mindez a jogszabályok alapján lehetséges is, nem 
ildomos az egyébként jogkövető magatartást az adóellenőrök effajta eljárá-
sával szankcionálni.
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Módosító javaslatok
A módosító javaslatok eddigi összefoglalásai során igyekeztem a befektetők
véleményét úgy pontokba foglalni, hogy a javaslatok önmagukban, a részletes
kifejtésük elolvasása nélkül is érthetők legyenek. A könyvnek ebben a részében
azonban annyi apró megjegyzést kellett továbbadnom, hogy ezek teljes és
egyértelmű összefoglalására csak akkor lenne mód, ha valamennyi javaslatot
indoklásával együtt ismét leírnám. Ezért most csak a befektetők adminisztrá-
ciót érintő legfontosabb javaslatainak összefoglalására teszek kísérletet. Azok-
nak, akik teljes képet szeretnének kapni minderről, ezúttal a fejezet részletes
tanulmányozását javaslom.  

1. Az adóhatóság rendelkezésére álló határidők rövidítésével biztosítani 
kellene a befizetett, de visszajáró adók mielőbbi visszatérítését.

2. A számviteli szabályok és a támogatási előírások felesleges adminiszt-
rációs követelményeit meg kellene szüntetni.

3. Az adókötelezettségek meghatározása során elkövetett hibákat csak 
akkor kellene bírsággal sújtani, ha azoknál a szándékosság bizonyított, 
és a költségvetés hátrányt szenvedett el miattuk. A büntetés mértékét 
az egyébként példaszerűen működő cégek esetében mérsékelni kellene.

4. Az EU-konformnak nem mondható elvártadó-fizetési kötelezettséget 
meg kellene szüntetni. Az inkasszójog azonnali érvényesítését is kerülni 
kellene.

5. Az adóellenőrzések során törekedni kellene a következetességre. 
Sem a korábban kiadott állásfoglalások figyelmen kívül hagyása, sem 
az azonos esetek különböző értelmezése nem segít az adóhatósággal 
szembeni bizalom fenntartásában.  
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Összegzés
Az előző mintegy száz oldalon kísérletet tettem arra, hogy a Magyarországon
tevékenykedő német cégek vezető adószakértőinek legfontosabb javaslatait
bemutassam. Egészen meglepő volt, hogy ezek a szakértők mennyire egyfor-
mán vélekednek Magyarországról, mint befektetési célpontról. A számtalan 
módosító javaslatból lassan kialakult egy olyan kép, melyet meg kell próbál-
nom lehetőleg egyetlen mondatban összefoglalni.

Mindegy hát, hogy a magyar adópolitikáért felelős személy, a nagy konszern
adóügyeiért felelős adóigazgató, a magyar befektetésért és annak adózási
szempontból történő ésszerűsítéséért felelős vezető vagy csupán az adózás
iránt érdeklődő személy ennek a könyvnek az olvasója, a könyv összegzése 
mindenki számára a következő lehet:

A magyar adórendszer az érintettek odafigyelő párbeszéde révén, néhány
alapvető szabály megváltoztatásával verhetetlenné tehető a régión belül, 
és hozzájárulhat ahhoz, hogy a lehető legtöbb beruházás valósuljon meg 
a jövőben Magyarországon!

Lássunk hozzá!  
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Bencze Ilona 
főkönyvelő
LKH Leoni Kft.

Hans-Henning Bernhardt 
társasági elnökhelyettes – adók 
Beiersdorf AG

Bohner Zsolt 
ügyvezető
Messer Hungarogáz Kft.

Csende Ferenc 
adózási vezető
Siemens Zrt.

Csonth Tamás 
gazdasági ügyvezető igazgató
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Karl-Heinz Drefs
adó/vám/M&A vezető
Audi AG

Hajzer István 
gazdasági igazgató
Robert Bosch Kft.

dr. Havai Péter 
Ro/Tax Magyarország  
Robert Bosch Elektronika Kft.

Havassy Tünde 
adó/vám/állami támogatások 
vezető
Audi Hungaria Motor Kft.

Karl Hegele 
cégvezető
Weiss Kunststoffverarbeitung 
GmbH & Co. KG

Peter Heimann 
nemzetközi adózási vezető
Freudenberg & Co. 
Kommanditgesellschaft

Frank Hense 
regionális pénzügyi igazgató
Pepperl + Fuchs GmbH

Dr. Christoph Hirsch
német, osztrák és svájci adóügyek
vezetője
General Motors Company

Dr. Michael Hölzl
globális adóigazgató
OSRAM AG

Károlyi Zsolt 
gazdasági igazgató
Siemens Zrt.

Kovács Péter 
gazdasági igazgató
Messer Hungarogáz Kft.

Erich Lohr 
adózási vezető
Dräxlmaier Group

Dr. Hans Maier 
adó- és vámügyi vezető
Robert Bosch GmbH

Függelék

Köszönöm a következő személyeknek a támogatást és a közreműködést. 
Segítségük nélkül a könyv nem jelenhetett volna meg:
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Dale A. Martin 
elnök-vezérigazgató
Siemens Zrt.

Molnár András 
számviteli és kontrolling vezető
Siemens Zrt.

Beate Nolting 
általános forgalmi adó ügyek
Robert Bosch GmbH

Dirk Pelzer 
elnökhelyettes/adózási vezető
MAN SE

Pintér István 
gazdasági igazgató
EPCOS Kft.

Dr. Christoph von Reyher
társasági adó és vámügyek
Robert Bosch GmbH

Dr. Wolfgang Salzberger 
adóigazgató
Linde AG

Martina Schmid 
senior adótanácsadó – 
nemzetközi adóosztály
Metro AG

Jürgen Semler 
executive elnökhelyettes – adók
Vibracoustic GmbH & Co. KG

Seres Tivadar 
főkönyvelő
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Peter Straubinger 
adó- és transzferár igazgató
OBI Group Holding SE & Co. KGaA

Szarka István 
adózási vezető
E.ON Hungária Zrt.

Szepes Ottília 
főkönyvelő
EPCOS Kft.

Thomas Thomasberger 
Cluster CEE – adózási vezető
Siemens AG Österreich

Maria Villinger 
nemzetközi adójog/adótervezés
vezető
Audi AG

Matthias Wandt 
számvitel és adók
Körber AG

Achim Weinstock 
ügyvezető
LKH Leoni Kft.

Jürgen B.Weiss
ügyvezető tulajdonos
Weiss Kunststoffverarbeitung 
GmbH & Co. KG

Friedhelm Wenzel 
európai regionális adóigazgató
General Motors Company

Dr. Hans-Gerd Wienands
gazdasági ügyvezető
Messer Group GmbH
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