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Társasági adó – Növekedési adóhitel változás 

2015-ben a korábbi évek gyakorlatától eltérően, meglehetősen korán megszülettek a következő évi 

adóváltozásokról a jogszabályok. A törvényi változások idén annyira talán nem jelentősek, azonban 

érdemes figyelni az esetleges jogszabályváltozásokat év végéig, mert könnyen elképzelhető, hogy még 

lesznek az adózásban pontosítások. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk azokat, amelyek a gazdasági 

tevékenység során érinthetik partnereinket. Az adóváltozásokat több hírlevélben fogjuk röviden ismertetni 

– jelen hírlevelünk a Társasági adó változással foglalkozik kizárólag. 

Növekedési adóhitel változás  

A társasági adó esetében a törvényalkotók 

bevezetik az úgynevezett növekedési adóhitelt. 

Az új konstrukció lényege, hogy a gazdasági 

társaságoknak az adózás előtti eredménynek a 

megelőző év adózás előtti eredményét 

meghaladó része után kell az adóelőleget/adót a 

következő két adóév során megfizetnie. Ez 

gyakorlatilag nem ad adókedvezményt a 

gazdálkodóknak, de javítja a cégek likviditását, 

mivel egy adókötelezettséget később rendel 

befizetni.  

Szükséges feltételek 

A növekedési adóhitel alkalmazásának szigorú 

feltételei vannak, amiknek meg kell felelniük a 

gazdálkodóknak: 

 a társaság legalább három adóéve már 

létezik,  

 az elmúlt három adóévben nem vett 

részt átalakulásban,  

 végül, az adózás előtt eredmény 

növekménye eléri vagy meghaladja a 

korábbi évben elért adózás előtti 

eredmény ötszörösét.  

 

A jogszabály előnyei  

A fentebb említett szabály alapján a 

dinamikusan fejlődő és eredményüket növelő 

cégek lehetnek a nyertesei ennek az 

adóváltozásnak. Fontos megemlíteni, hogy a 

növekedési adóhitel ugyan a jövő évi 

adóváltozások között szerepel, azonban már 

2015-ös adóév eredménye után is lehet 

alkalmazni. Az adófizetési kötelezettség 

halasztását nem csak az adó esetében, hanem 

az adóelőleg fizetésekor is alkalmazhatja a 

gazdálkodó.  

A növekedési adóhitelt igénybe vevő vállalkozók 

ráadásul végleg elfelejthetik a növekedési 

adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált 

összegét, ha a kedvezmény igénybevételét 

követő két adóévben tárgyi eszközberuházást 

és létszámnövekedést valósítanak meg.  

 

Ha kérdése lenne vagy felkeltette érdeklődését 

a jogszabály és további információra lenne 

szüksége, adószakértőink örömmel állnak az Ön 

rendelkezésére. 

 

 

 

Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem 

tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben 

szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges 

kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz. 
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Kapcsolattartó  

Nemecz István  

Ügyvezető Igazgató 

E-Mail: istvan.nemecz@accace.com 

Tel: +36 14123535 

Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, 

mint 250 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 1400 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését 

azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.  

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, 

Ukrajnában és Németországban találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a 

megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  

http://accace.hu/?utm_source=Logo&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash
mailto:istvan.nemecz@accace.com
http://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash
http://accace.hu/?utm_source=Logo&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash

