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A társasági adó változásai
2021-2022.

Munkácsi Márta
kamarai tag könyvvizsgáló
okleveles adószakértő

Jogforrás

 Egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény
 Hatálybalépés: 2021. június 10., 2021. július 10., 2022. január 1.

 Egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2021. évi LXXXV.
törvény
 Hatálybalépés: 2021. július 1.
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AzATAD-irányelv átvételének lépései

3

2019.01.01.

2020.01.01.

2021.01.01.

•Kamatlevonás-korlátozási szabály
•Ellenőrzött külföldi társaságokra 
vonatkozó szabály (módosítás:
2020.11.27.)

•Visszaélés elleni általános szabály

•Tőkekivonási adó
•Hibrid struktúrákat alkalmazó 
adókikerülési módszerek

•Fordított hibrid
struktúrák

Az ATAD-irányelv 2016-ban született meg, ami az adóalap erózió és a 
nyereségátcsoportosítás elleni közös tagállami lépéseket tartalmazza. 

Fordított hibrid struktúrákból adódó adóelkerülés kezelése

Belföldi illetőségű adóalanynak minősül az a magyar 
bejegyzésű vagy székhelyű hibrid gazdálkodó szervezet is, 
amelyet a Tao. tv.  nem tekintene adóalanynak, de olyan 
külföldi adózók többségi tulajdonában van, amelyek
állama adóalanynak tekinti (kivéve: befektetési alap).

Hibrid gazdálkodó szervezet: az egyik államban a szervezet 
társasági adóalany, azonban a másik állam adórendsze-
rében nem maga a szervezet, hanem annak tulajdonosai 
adóznak a szervezet jövedelme után.

A hibrid gazdálkodó szervezet jövedelme olyan mértékig 
adózik,amilyen mértékig ezt a jövedelmet nem adóztatja 
meg a magyar vagy más ország adójogszabálya.

Hatály: 2022.01.01

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány („kekva”) adózása

Adókötelezettségét (függetlenül attól, hogy a közhasznú minősítése fennáll-e 
vagy sem) a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyonnal analóg 

módon állapítja meg.

Társasági adót nem kell fizetnie a céltevékenysége révén szerzett 
jövedelme után (pl: adományként kapott vagyon átvételéből, hasznainak 

szedéséből).

Társaságiadó-alanynak minősül

Hatály: 2021.06.10
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szerzett
 A kekva összes bevétele: 1 200 MFt,

 ebből a közfeladata megvalósítását szolgáló tevékenység révén 
bevétele: 800 MFt,

 összes költsége: 200 MFt,
 adóalap-módosító tételek egyenlege: -100 MFt,
 adóalapja: 900 MFt,
 adómentes adóalap-rész: [900 MFt x (800/1200 MFt)] = 600 MFt
 fizetendő adó: (900 MFt x 1/3)x 9% = 27 MFt

Példa az adómentességi szabály 
alkalmazására:
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Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványnak történő juttatás  (juttatói oldalról)

Vállalkozási tevékenység érdekében 
felmerült költség

alapításkor vagy csatlakozáskor rendelt 
vagyon, visszafizetési kötelezettség nélkül 
adott támogatás, juttatás, térítés nélkül 

átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés 
nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, 

és az elszámolt áfa,  ideértve ha a juttatást 
harmadik személy adja és ezt az  alapító, 

csatlakozó sajátjának ismeri el.
Nem alkalmazandó: 3. mell. A) 13. 

Adóalap-kedvezmény
- támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott 

eszköz könyv szerinti értékének, térítés 
nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési 

értékének 20%-a,
- alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés 

esetén 40%-a
Feltétel: IGAZOLÁS; 

Korlát: Tao 7. § (1) bek. z) jogcímen 
együttesen AEE).

Hatály: 2021.06.10

Felsőoktatási támogatási megállapodás 
Alapítóval vagy fenntartóval a Nftv. szerinti felsőoktatási intézmény 
alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább 3 évre szóló 

megállapodás (korábban 5 év!)

Vállalkozási tevékenység érdekében 
felmerült költség

adóévben felsőoktatási intézménynek, vagy 
annak fenntartójának visszafizetési 

kötelezettség nélkül adott támogatás, 
juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv 

szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott 
szolgáltatás bekerülési értéke.

Adóalap-kedvezmény
- közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 

alapítványi vagy egyházi fenntartású egyetem, 
vagy a fenntartója részére juttatott érték 

300%-a,
- egyéb felsőoktatási intézmény esetén 50%-a.

(Feltétel: IGAZOLÁS; Korlát: Tao 7. §
(1) bek. z) jogcímen együttesen AEE).

Nem teljesítés esetén: 2-szeres AEE- növelés, de 
önhibán kívül 1-szeres.

Hatály: 2021.06.10

Modellváltással érintett felsőoktatási 
intézmények adóalanyisága

Költségvetési 
szervként működő 

felsőoktatási 
intézmény nem tao 

alany

Alapítványi 
fenntartású 

felsőoktatási 
intézmény tao 

alany

Mivel már nem költségvetési szerv, a KATA alany 
részére 3 millió forintot meghaladó kifizetés 

esetén 40% különadót kell fizetnie!

Csoportos adóalanyokra vonatkozó rendelkezések

Nem lehet csoportos társasági 
adóalany tagja nonprofit társaság, 
szociális szövetkezet, nyugdíjas- és 
iskolaszövetkezet.
(Aktuális adóéve végéig 
fenntarthatja tagságát.)

Tagság

Ha a figyelési időszaka alatt 
a tagnál nem teljesülnek a 
feltételek, akkor a szankciót a 
csoport-képviselő útján kell 
megállapítani és megfizetni.

Adó- és késedelmi-póték-
fizetés

Hatály: 2021.06.10Hatály: 2021.07.10

Mi számolható el? A kizárólag emberi erővel hajtott, vagy legfeljebb 300 W teljesítményű 
elektromos motorral segített  kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása és 
üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás, közteher.
(Nem tartozik ide pl.: a teljesen elektromos kerékpár, ha a jármű gázkarral, gázpedállal, 

vagy gázmarkolattal van ellátva, a roller, a segway.)

Milyen esetben? Ha adózóval munkaviszonyban álló magánszemély, vezető 
tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, vagy az adózóval 
korábban munkaviszonyban álló nyugdíjas, valamint közeli hozzátartozóik részére üzleti 
célra és/vagy magáncélra kerül átadásra, bármilyen jogi megoldással (pl.: cég 
tulajdonában álló, vagy által bérelt, lízingelt eszközként, vagy a magánszemélynek 
ingyenesen tulajdonba adott eszközként).

Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült 
költség, ráfordítás

Hatály: 2022.01.01

A kisgyermekkel otthon
lévők szövetkezete

12

 A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete olyan speciális szövetkezet,
amelynek célja nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy
gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők vagyoni, szociális,
kulturális helyzetének előmozdítása, lehetőséget biztosítva arra, hogy a
tagok rugalmas keretek között a foglalkoztatásba bekapcsolódjanak,
illetve abban újra részt vehessenek, közösséghez tartozhassanak.

 A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének célja továbbá az is, hogy
elősegítse a tagok között a kisgyermekek gondozásához, neveléséhez
kapcsolódó tudás- és ismeretanyag átadását, valamint
tapasztalatcserét, ezen túlmenően pedig hozzásegítse tagjait a
kisgyermekek gondozását, nevelését érintő új ismeret- és tudásanyag
megszerzésének lehetőségéhez [Szövetkezetekről szóló 2006. évi X.
törvény 35. §].
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A kisgyermekkel otthon
lévők szövetkezete
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 2021. július 1-jétől hatályos változások a Tao. tv-ben:
 Adóalapját az iskolaszövetkezetekkel, illetve a közérdekű nyugdíjas

szövetkezetekkel azonosan állapítja meg; kiindulópont a megállapított
osztalék [Tao. tv. 10. §]

 Első ízben a 2021-es adóévre vonatkozóan kell megállapítani az adóalapot.
 Nem kell alkalmazni a jövedelem-(nyereség-)minimum szabályokat

[Tao. tv. 6. § (6) bekezdés b) pont].

 Nincs adóelőleg-kötelezettsége [Tao. tv. 26. § (11) bekezdés].
 További kedvező szabályok más adónemek vonatkozásában (például: a

szövetkezet nem fizet szochot az ellátásban részesülő tagjával fennálló
jogviszonyra tekintettel kifizetett jövedelem után, szakképzési hozzájárulást
sem fizet a szövetkezet).

Fejlesztési adókedvezmény
beruházási minimum értékhatár csökkenése

Rendelkezés a hatályba lépést követően megkezdett és bejelentett beruházásokra vonatkozik.

2019.07.24.
• Középvállalkozás: 400 millió Ft
• Kisvállalkozás: 300 millió Ft

2021-től

2022-től • Középvállalkozás: 100 millió Ft
• Kisvállalkozás: 50 millió Ft

• Középvállalkozás: 300 millió Ft
• Kisvállalkozás: 200 millió Ft

Köszönöm 
szépen a 
figyelmet!
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