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TAO

Erről lesz szó

Jogszabályi háttér
TAO
• Társasági adó
• Társasági adó mértéke
• Társasági adó alapja
• Társasági adó bevallása
• Társasági adó alapot növelő / csökkentő tételek például
OSZTALÉKADÓ



TAO

Jogszabályi háttér

• 1996.évi LXXXI. (81) törvény a társasági adóról és az osztalékadóról



TAO

Társasági adó

• Olyan adó, amelyet a tevékenységéből származó jövedelem alapján ezen 
adónem alá bejelentkezett gazdasági társaságok fizetnek



TAO

Társasági adó alanyagi

• Gazdasági társaságok
• Nonprofit gazdasági társaságok is
• Szövetkezetek
• Állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv
• Ügyvédi iroda
• Végrehajtói iroda
• Közjegyzői iroda
• Alapítvány, közalapítvány
• Egyéni cég
• Felsőoktatási intézmények
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Társasági adó mértéke

• A társasági adó mértéke 9%
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Társasági adó alapja

• A számviteli nyilvántartásokból számított adózás előtti eredmény 
+ Adóalapot növelő tételek
- Adólapot csökkentő tételek
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Társasági adó bevallása

• A társasági adó az adóévet követő év május 31-ig kell elektronikusan bevallani.
• Az adózónak az adóbevallással egyidejűleg az adóbevallás esedékességét követő 

második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra társasági 
adóelőleget kell bevallania, az esedékességi idő és összeg feltüntetésével
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Társasági adó feltöltési kötelezettség

• Nincs
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Társasági adó alapot növelő tételek például

• Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek
• Jogerős határozatban megállapított bírság
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Társasági adó alapot csökkentő tételek például

• Korábbi évek elhatárolt vesztesége
• Szakmunkás tanulók foglalkoztatása
• Fejlesztési tartalék
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Osztalékadó

• Az osztalék a társas vállalkozás tagja számára felosztott, a számviteli törvény 
szerint meghatározott adóévi adózott eredmény, illetve szabad 
eredménytartalékkal kiegészített adóévi adózott eredmény terhére jóváhagyott 
részesedés

• A korábban megtermelt nyereségből osztalékot fizethet a vállalkozás a 
tulajdonosok részére.

• A társas vállalkozások esetében a vállalkozási tevékenység osztalék adó alapját a 
Társasági adó törvény szabályozza.
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Osztalékadó

• Amennyiben természetes személy a tulajdonos az osztalék alap adózását a SZJA 
törvény rendezi.

• A társasvállalkozások nem kötelesek osztalékot fizetni, hanem az adott esetben 
úgynevezett eredménytartalékot képzenek a társasági adó megfizetése után, 
amely a vállalkozás saját tőkéjét gyarapítja
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Jogszabályi háttér
TAO
• Társasági adó
• Társasági adó mértéke
• Társasági adó alapja
• Társasági adó bevallása
• Társasági adó alapot növelő,csökkentő tételek
OSZTALÉKADÓ



Vége…de csak ennek a résznek…


