
Társasági adó 2019 

Belföldi illetőségű adózónak minősül a legalább két, meghatározott személy 
által létrehozott csoportos társasági adóalany. A csoportos társasági 
adóalany adókötelezettségét a csoporttagok közül e célra kijelölt és az 
állami adó- és vámhatóságnak bejelentett csoporttag mint csoportképviselő 
útján a csoportazonosító szám alatt teljesíti. 

bejelentett részesedés. A belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi 
személyben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi 
társaságot) szerzett részesedés (a korábban már bejelentett részesedés 
értékének a növekedése), melyet a szerzést követő 75 napon belül kell 
bejelenteni az adóhatóságnak. A határidő elmulasztása esetén igazolási 
kérelem előterjesztésének nincs helye; 

kapcsolt vállalkozás fogalmának bővítése: 

- az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére 

tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő 

befolyásgyakorlás valósul meg, 

- akkor is létrejön a kapcsolt vállalkozási viszony ha az adózó és más 

személy viszonylatában legalább 25 százalékos közvetlen vagy 

közvetett szavazati jog részesedés, vagy legalább 25 százalékos 

közvetlen vagy közvetett tőkerészesedés, vagy legalább 25 

százalékos nyereségrészesedés áll fenn. 

 

Az adóalap megállapításakor csökkent ő jogcímek 

Az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az 
adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb 
az adóévi adózás előtti nyereség 50 százaléka és legfeljebb adóévenként 
10 milliárd forint. 

A társasági adó mértéke 9 százalék. 

Kis- és középvállalkozások adókedvezménye  *  

A hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének 

utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a hitelszerződés 

alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől 



igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált 

hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitelt) kamata után 

adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény mértéke az adóévben 

fizetett hitelkamat. 

Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye  * 

- képzéssel összefüggő feladatokra, 

- sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeire; 

Rendelkezés az adóról 

A felajánlással az adóévben összesen felajánlott összeg nem haladhatja 
meg az e törvény 24. §-a szerint fizetendő adó összegének 80 százalékát. 

E rendelkezés alkalmazásában kedvezményezett célnak minősül: 

- a filmalkotás 22. § (2) bekezdésében meghatározott támogatása; 

- a látvány-csapatsport 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott 

támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


