Energiahatékonysági célokat szolgáló
beruházás adókedvezménye
V. Ökoindustria
Bővíz Ferenc, 2017. november 9.

Tartalomjegyzék

A társasági adó és az energiaellátók jövedelemadója
Adókedvezményekről általában
Adókedvezmény energiahatékonysági beruházások
esetében
Az alkalmazás feltételei
Társasági adó vázlatos példa
Robin Hood adó vázlatos példa
Az adókedvezmény igénybevételének kérdései

© 2017 Deloitte Magyarország

2

A társasági adó és az energiaellátók
jövedelemadója
Társasági adó

Energiaellátók jövedelemadója (Robin
Hood adó)

•

A Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
szabályozza

•

A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről
szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályozza

•

Az adó alanyai a gazdasági társaságok

•

•

Az adó alapja a vállalkozás adózás előtti
eredménye, módosítva a Tao tv.-ben
meghatározott módosító tételekkel

A társasági adó rendszeréhez hasonlóan
kialakított jövedelemadó

•

A jövedelemadó alanya a földgáz és villamos
energia kereskedelmi, termelői, vagy egyetemes
szolgáltatói engedéllyel rendelkező társaság

•

Alapja az adózás előtti eredmény módosított
pozitív összege, szorozva, a Robin Hood adó
köteles tevékenységből származó bevétel az
összes bevételhez viszonyított arányával

•

Mértéke a pozitív adóalap 31%-a (korábban 8%).

•

A jövedelemadó megállapítása, bevallása, előleg
szabályai és fizetés határideje a társasági adóéval
megegyezik

•

Mértéke a pozitív adóalap 9%-a (korábban
10/19%)

•

Az adó megállapítása, a bevallás az adózó
feladata (önadózás), a fizetés határideje
jellemzően a következő év május 31

•

Az adóév során adóelőleg fizetése szükséges
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Adókedvezményekről általában
Társasági adó

Robin Hood adó

A vállalkozás adókedvezmény címén csökkentheti az
adófizetési kötelezettség összegégét.

Hasonlóan a társasági adóhoz, Robin Hood adó
esetében is csökkentheti az adózó a számított adó
összegét adókedvezmények alkalmazásávak.

Tao-ban alkalmazható adókedvezmények:
• A filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek
támogatásának adókedvezménye
• Kis- és középvállalkozások adókedvezménye

A fentiek szerint számított adót továbbá tovább
csökkenti a bányajáradék (max. 1,5 milliárd Ft
határig).

• Fejlesztési adókedvezmény

Robin Hood adó tekintetében alkalmazható
adókedvezmények:

• Látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezménye

• Fejlesztési adókedvezmény

• Az olimpiai pályázat támogatásának
adókedvezménye
• Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás
adókedvezménye
• Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye

• Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások
adókedvezménye
A számított adót annak 50 %-áig csökkentheti a
fejlesztési és az energiahatékonysági célokat szolgáló
beruházások adókedvezménye (de csak a társasági
adóban még nem érvényesített rész).

A számított adó annak 80%-áig csökkenthető
fejlesztési adókedvezmény címén, és az így
csökkentett adóból (legfeljebb annak 70%-áig)
érvényesíthető minden más adókedvezmény. Az
adókötelezettsége tehát 0-ra nem csökkenthető az
adókedvezmények alkalmazásával.
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Új adókedvezmény az
energiahatékonysági
beruházások esetében
A Tao tv. értelmében a vállalatok társasági adókedvezményre
jogosultak olyan energiahatékonysági célokat szolgáló
beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén, amely:
„az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti
energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás,
amely révén végsőenergia-fogyasztás csökkenését
eredményező energiamegtakarításra kerül sor.”
„Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az
adózó rendelkezzen a megfelelő energiahatékonysági
igazolásokkal.”
Az adókedvezmény lehetséges mértéke nem lehet több (a
beruházáshoz igényelt összes állami támogatással
együttesen), mint 15 millió euró, illetve:
• Nagyvállalatoknál a beruházás elszámolható költségének
max. 30%-a;
• Középvállalkozásoknál max. 40%-a;
• Kisvállalkozásoknál max. 50%-a.
Az elszámolható költségek meghatározását projektszinten
szükséges elvégezni.
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Az alkalmazás feltételei

Az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő
öt adóévben lehet igénybe venni (összesen tehát hat évben).
Az adókedvezmény igénybevételének feltételei:
• Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolása
szükséges, melyet a MEKH által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai
auditor állíthat ki.
• A beruházást öt évig szükséges üzemeltetni
• Amennyiben pótlás szükséges, de nem történik meg, az adókedvezmény alapja
csökken.
• Az eszközök megfelelő nyilvántartáss szükséges a fentiek alátámasztására.
• Jogszabályi megfelelés (pl. EU előírás) céljából végzett beruházás esetében
korlátozottan alkalmazhatóság

• Korlátozottan lehet alkalmazni cserélendő eszköz felújítása esetén
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Társasági adó vázlatos példa
Adókedvezmény kalkuláció

Beruházás során felmerült összes költség

200

Adókedvezmény tekintetében elszámolható költség

150

Adókedvezmény összege (elszámolható költség 30%-a)

45

Társasági adó kalkuláció
Adózás előtti eredmény (AEE)
Adóalap=AEE-csökkentő tételek+növelő tételek

95

Számított adó (9%)

8.55

Felhasználható adókedvezmény összege (max. számított adó
70%-a)

5.99

Adókedvezmény igénybevételét követően fizetendő adó

2.57

Következő időszakokban felhasználható adókedvezmény
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Robin Hood adó vázlatos példa
Adókedvezmény kalkuláció
Beruházás során felmerült összes költség

200

Adókedvezmény tekintetében elszámolható költség

150

Adókedvezmény összege (elszámolható költség 30%-a valamint Tao-ban nem
érvényesített összege)

39

Robin hood adó kalkuláció
Adózás előtti eredmény (AEE)

100

Adóalap=AEE-csökkentő tételek+növelő tételek

110

Robin Hood adó köteles tevékenység bevételének az összes bevételhez
viszonyított aránya

87.28%

Robin Hood adó köteles adóalap

96

Számított adó (31%)

30

Felhasználható adókedvezmény összege (max. számított adó 50%-a)

15

Adókedvezmény igénybevételét követően fizetendő adó

15

Következő időszakokban felhasználható adókedvezmény

24
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Az adókedvezmény igénybevételének
kérdései

Néhány főbb témakör, a jogszabályi háttér tisztázása tekintetében:
• A beruházással érintett műszaki rendszer körülhatárolása
• Energiamegtakarítási adatok elfogadhatósága (mért vagy becsült adatok)
• Immateriális jószág bekerülési értékének elszámolhatósága az adókedvezmény
igénybevétele során (pl.: energia monitoring rendszer létrehozására)
• Beruházás során történő jogszabályi változás adókedvezmény igénybevételére
gyakorolt hatása (pl.: uniós szabvány elfogadása vagy hatályba lépése)
• Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének
végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) Kormány rendelet
hatálybalépését megelőzően megkezdett beruházások
• Esco beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének kérdése (ha külön
könyvekben szerepel az alap eszköz és az energiahatékonysági beruházás)
• Az energiahatékonysási igazolás (auditor szakvélemény) gyakorlati tartalma (a
kötelező előírásokon túl)
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Köszönöm a figyelmet!
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