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A 2010-es év nyara nemcsak a szélsőséges időjárást, hanem az adóváltozások újabb hullámát is meg-
hozta.
A 2010. július 22-én elfogadott adótörvény-módosításoknak egyelőre csak egy részét mutatjuk be.
A most taglalt adóváltozások a Magyar Közlöny 132. (2010. augusztus 13.) számában jelentek meg.
Egyrészt terjedelmi, másrészt praktikussági okokból jelen hírlevelünkben csak a Társasági adó vál-
tozásaival foglalkozunk, mely természetesen az egyéni vállalkozók „nyereségadójára” is hasonló-
képp vonatkozik.
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egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő
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különösen fontos információk, 
pl. törvény által előírt kötelezettségek
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ET!!!2010. évközi adóváltozások I. rész

Bevezetésként egy kis visszatekintés a múltba: 
  2009-ben a társasági adó mértéke 16% volt, 

emellett 4%-os különadó is terhelte a nyereséges vállal-
kozásokat. A gyakorlatban szinte minden kisvállalkozó 
20% mértékű nyereségadót fi zetett. A különadó eltörlé-
se a társasági adó 19%-ra történő emelésével járt együtt 
(mind a társaságok, mind az egyéni vállalkozók nyere-
ségadójára tekintettel). Ez a változás bár első ránézésre 
pozitív, ugyanakkor az 1%-kal kisebb adókulcs változás 
az adóalap korrekciós tételek igen-igen jelentős átrende-
zését, gyakorlatilag drasztikus csökkenését is jelentette. 
Ennek a törvény módosító csomagnak összességében 
úgy gondolom a kisvállalkozások számára negatív ha-
tása volt. Míg korábban az adóalapot több korrekciós 
tétellel – pl. a megfi zetett iparűzési adó összegével – is 
csökkenthették a vállalkozók, azt immáron nem teheti 
meg senki.

Korábban is lehetőség volt a 10%-os társasági adó-
kulcs alkalmazására, de ezt olyan feltételek teljesítésé-
hez kötötte a törvény, amit sok vállalkozó nem tudott 
teljesíteni. Nem volt mindegy például az alkalmazot-
tak bejelentett munkabére (kevés volt a kedvezményes 
adókulcs igénybevételére a kisvállalkozók körében 
igen-igen elterjedt – minimálbéren történő bejelentés) 
sem. Ha a feltételeket teljesítette is egy vállalkozó, sok 
esetben előfordult, hogy mégis jobban járt a magasabb 
adókulccsal való adózással, mert ott különböző adóked-
vezményeket is igénybe tudott venni, míg ettől a 10%-
os adómérték alkalmazása esetén elesett.

No, most ezen változtattak gyökeresen, mégpedig 
oly módon, hogy a 10%-os adókulcs érvényesítését 
nem kötik a továbbiakban ilyen-olyan feltételek teljesí-

téséhez, hanem csak egy lényeges kitételt találunk, ami 
az adóalapra vonatkozik. E szerint a 10%-os adókulcs 
500 millió forint adóalapig alkalmazható.

A változás pontos törvényi szövegezése:

„III. FEJEZET
EGYES ADÓ- ÉS EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

13. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 19. 
§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A társasági adó mértéke – a (2) és (4) be-
kezdésben foglalt eltéréssel – a pozitív adóalap 19 
százaléka.

(2) A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 
500 millió forintot meg nem haladó összegéig 
10 százalék.”

„Fontos megjegyeznünk, hogy ez a változás nem visz-
szamenőlegesen 2010. január 1-jétől, sem 2011. január 
1-jétől lép hatályba, hanem év közben, 2010. július 1-jé-
től hatályos, tehát a kedvező adókulcsot 2010 második 
félévére lehet először alkalmazni.”

„14. § A Tao. a következő 29/K. és 29/L. §-sal egészül ki:

„29/K. § (1) A 2010. adóévi adókötelezettség megállapí-
tásakor a pozitív adóalapot 2010. január 1. és 2010. 
június 30., valamint a 2010. július 1. és 2010. de-
cember 31. közötti időszakra az adóév naptári nap-
jai alapján arányosan kell megosztani.”
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Épp ezért a korábban írt adóalap 2010-re vonatkoz-
tatva időarányosan – 250 millió forintra csökken le…

Sajnos a korábbi adókedvezmények nem kerültek 
vissza a törvénybe, ezért még mindig megeshet hogy az 
igen drasztikusnak tűnő (hiszen majd’ felére csökkent 
az adómérték) adókulcs-csökkenés nem hoz jelentős és 
érezhető adófi zetési kötelezettség csökkenést a vállal-
kozásoknál. Írom ezt azért is, mert még a korábbi jelen-
tős mértékű adó- és adóalap korrekciós tételekkel törté-
nő adószámítási módot nem volt alkalma a gyakorlatban 
„kipróbálni” a vállalkozóknak, hiszen nem telt el egy év 
a törvény hatálya alatt.

A korábbi adóváltozásoknál néhány számpéldával 
mutattuk be az adóalap-korrekciós tételek és az adókul-
csok összevont hatását, amit most ismét előveszünk, és 
azt a mostani változások fényében újra kiszámoljuk. 

Az „Adózás 2010-ben I.” megjelölés mutatja a ko-
rábbi, míg az „Adózás 2010-ben II.” megjelölés a jelen-
legi szabályok szerinti számítások eredményét:

Ebben az igen-igen leegyszerűsített példában egy 
olyan vállalkozást mutatunk be, melynek éves bevétele 
8.000.000 Ft, anyagköltsége 1.000.000 Ft volt a tárgy-
évben, egyéb költségei (bérek, járulékok, igénybe vett 
szolgáltatások) 6.500.000 Ft. (Lásd táblázat.)

Jól látni, hogy a mostani változás a korábbinál min-
denképp kedvezőbb irányba hat, de előfordulhat olyan 
eset, hogy még ezzel a jelentős mértékű, pozitív irányú 
változással is több adót kell fi zetnie egy-egy vállalko-
zásnak, mint a 2009-es évben. Fontos viszont megje-
gyeznünk azt is, hogy a fenti adatok számításánál az 
időszaki arányosítás miatt kaptunk a 2009-es évi adónál 
magasabb eredményt, tehát ez a vállalkozás – a többi 
tényező változatlansága mellett – már a 2011-es évben 
valóban kevesebb adót fi zetne.

Természetesen annak a vállalkozásnak, aki teljesíti 
2010-re is a korábbi előírásokban meghatározott feltéte-
leket, és 2010-re is 10%-os mértékű társasági adókulcs-
csal való adózást tervezett, az év első felére is lehetősé-
ge van a 10%-os adómérték igénybevételére.

Kérdésként felmerülhet a befi zetett adóelőlegekkel 
kapcsolatos várható túlfi zetések rendezése, ugyanis 
a korábbi bevallásban megállapított adót az év folya-
mán befi zetik az adózók adóelőlegként. Az adóelőlegek 
mértékét mindig előre, az adott évi bevallásban tünteti 
fel minden adózó.

A korábban meghatározott adóelőlegek a társasági adó 
mértékének változása következtében nem kerülnek módo-
sításra, tehát a változás nem érinti az adóelőlegeket, azo-
kat úgy kell fi zetni, mintha semmi nem történt volna…  

Megnevezés Adózás 2009-ben Adózás 2010-ben I. Adózás 2010-ben II.

Bevétel 8.000.000 Ft 8.000.000 Ft 8.000.000 Ft

Anyagköltség 1.000.000 Ft 1.000.000 Ft 1.000.000 Ft

Egyéb költségek 6.500.000 Ft 6.500.000 Ft 6.500.000 Ft

Iparűzési adó (2,0 %-kal számolva) 140.000 Ft 140.000 Ft 140.000 Ft

„Nyereség” 360.000 Ft 360.000 Ft 360.000 Ft
Társasági adó alap korrekció 
(csak iparűzési adó) - 140.000 Ft 0 Ft 0 Ft

Társasági adó alap 220.000 Ft 360.000 Ft 360.000 Ft

Társasági adó (10 %, 16 %, ill. 19 %) 35.200 Ft 68.400 Ft 52.200 Ft

Különadó alap 360.000 Ft nincs Nincs

Különadó (4 %) 14.400 Ft nincs Nincs

Nyereségadó összesen 49.600 Ft 68.400 Ft 52.200 Ft


