
Társasági adó (TAO) mértéke: 19% 

10% - az adóalap 500 millió forintos összegéig 

Nincs forrásadó a vállalatok közötti kapcsolatokban* 

 *Jogdíj, Kamat, Osztalék esetében; kivéve ha a kedvezményezett ellenőrzött külföldi társaság 

  

Kedvezményes TAO  

Általános forgalmi adó (ÁFA) mértéke: 27% 

 

Kedvezményes ÁFA 

 

10 tény az adózással kapcsolatban 

Magyarországon 
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  5% százalékos adómérték vonatkozik a: gyógyszerekre, könyvekre, magazinokra, meghatározott 

nagytestű élő állatokra, távhőszolgáltatásra, elő zenei szolgáltatásokra és az idei évtől az új építésű 

lakóingatlanokra is 

  18% százalékos adómérték vonatkozik a: tej és tejtermékekre, kukoricára, 

keményítőre, kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokra és a szabadtéri  rendezvényekre való 

belépést biztosító szolgáltatások 

Személyi jövedelemadó (SZJA) mértéke: 15% 

Munkavállalók által fizetett szociális hozzájárulás: 18,5% 

Munkáltatók által fizetett szociális hozzájárulás: 28,5% 

Telekadó 

A helyi önkormányzatok döntésétől függően, a telekadó kétféleképpen számítható ki: 

a) A telek m2-ben számított területe(maximális mértéke 200 Ft/ m2) 

b) A telek korrigált forgalmi értéke (legfeljebb a korrigált forgalmi érték 3%-a) 

 Független attól, hogy az épület milyen célt szolgál (mind a lakás-, mind a nem 

lakás céljára szolgáló épületekre, épületrészekre vonatkozik)  

 

 Az adó alanya az, aki január 1-jén az ingatlan tulajdonosa (több tulajdonos esetén 

a tulajdonosok tulajdoni hányaduk alapján válnak adófizetésre kötelezetté)  

 

 

 A helyi önkormányzatok döntésétől függően, a telekadó kétféleképpen számítható ki: 

 Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete (maximális mértéke 1100 Ft/ m2)  

 Az építmény korrigált forgalmi értéke (legfeljebb a korrigált forgalmi érték 3,6%-a) 

Építményadó 

Az Accace-ről 
Több mint 330 szakértővel és több mint 1400 nemzetközi vállalati ügyféllel, az Accace egy vezető outsourcing és tanácsadó cég irodákkal 

Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, Ukrajnában és Németországban. Ezen felül pedig az 

Accace a többi európai országban  megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

 

 

www.accace.hu  

 

hungary@accace.com 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen infografika csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem tekinthető szakértői tanácsnak. 

Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen publikációban 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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