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#07
Vállalati kutatás-fejlesztés  
és a K+F adókedvezmények
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1.	 Bármilyen	méretű	vállalkozás
2.	 Magyarországi	székhellyel	vagy	fiókteleppel	és	magyar	adószámmal	rendelkezzen
3.	 Magyarország	területén	kell	végrehajtani	a	K+F	projektet
4.	 A	K+F	projektet	végrehajtó	vállalkozás	jogosult	elsődlegesen	az	adókedvezmények		 	
	 érvényesítésére
5.	 Cégcsoporton	belül	az	adókedvezmény	átruházható
6.	 A	vállalkozás	mérete	és	a	megvalósítás	helye	nem	korlátozott.

Milyen	vállalkozások	számára?
Az	adózó	vállalkozásra	vonatkozó	feltételek:

1.	Jogosultsági	feltételek:

Amit	érdemes	üzleti	szempontból	átgondolni:
 1) A jogosult vállalkozás KKV besorolás szerinti mérete nem korlátozott
 2) A jogosultság független a megvalósítás Magyarországon belüli földrajzi helyzetétől.
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1.	 Projektalapú	kedvezményrendszer
2.	 Csak	K+F	tevékenység	esetén	érvényesíthető
3.	 Független	a	projekt	K+F	besorolásától.
4. Saját	tevékenységi	körben	kell	lebonyolítani	a	K+F	projektet.
5.	 Dokumentált	K+F	tevékenységre	érvényesíthető
6.	 Egyéb	támogatás	nem	zárja	ki	az	adókedvezmények	érvényesítését,	 
	 az	adókedvezmény	összegét	azonban	ezekkel	korrigálni	kell

Mire	lehet	igénybe	venni	 
a	K+F	adóalap-kedvezményeket?

2.	Jogosultsági	feltételek:

Amit	érdemes	üzleti	szempontból	átgondolni:
 1) Nincsenek a projekt méretével összefüggő előírások.
 2) Nem feltétel a „sikeres” megvalósítás, de csak az igazolható K+F kiadásokra érvényes.
 3) Megrendelésre irányuló K+F tevékenység esetén is érvényesíthető.
 4) Nem kötött az eredménytermékkel kapcsolatos utólagos kötelezettségvállalások teljesítéséhez.
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1.	 Társasági	adót,	az	1996.	évi	LXXX	törvény	alapján
2.	 Helyi	adót	(helyi	iparűzési	adót),	az	1991.	évi	C	törvény	alapján
3.	 Innovációs	járulékot,	a	2014.	évi	LXXVI.	törvény	alapján
 Háttér jogszabály:
4.	 Innovációs	törvény,	a	2014.	évi	LXXVI.	törvény	alapján

Milyen	adónemeket,	milyen	jogszabályok	alapján	 
érintenek	a	K+F	adóalap-kedvezmények?

3.	Adónemek,	jogszabályi	feltételek:

Amit	érdemes	üzleti	szempontból	átgondolni:
 1) Jogi szempontból jól és körültekintően szabályozott.
 2) Régóta stabil, kiszámítható és jól átlátható rendszer, amire a gazdaságpolitika 
  hosszú távon építeni kíván.
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Milyen	K+F	kiadásokat	lehet	figyelembe	venni	 
az	adóalap-kedvezmény	érvényesítése	során?

4.	Érvényesíthető	kiadások:

A projekt összetételének 
és összköltségének 
meghatározása

A csökkentő és korrekciós 
tényezők figyelembe 
vétele

A projekt 
adókedvezmények 
szempontjából 
érvényesíthető 
összköltsége

C	=	A	-	B

A B C Költségek:

1 2 3
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Kutatás-fejlesztési	projekt	érvényesíthető	
költségeinek	meghatározása:	“A”

A projektben 
résztvevők 
időarányos 
munkabére és 
közterhei

A projektben  
használt  
immateriális és 
tárgyi eszközök 
időarányos 
értékcsökkenése.

“A”	=	 
1	+	2	+	3	+	4	+	5

A projektben 
használt saját 
tulajdonú  
épületek 
időarányos 
értékcsökkenése

A projektbe  
bevont külső 
vállalkozók 
költségei

A projektben 
kísérletezésre 
felhasznált  
anyagok  
bekerülési  
költsége

Munkabér	és	
közterhek:

Anyagköltség: Külső	
vállalkozók	
költsége:

Ingatlan 
érték-
csökkenése:

Eszközök	
érték-
csökkenése:

Költségek:

1 2 3 4 5

A	projekt	összetételének	és	összköltségének	megállapítása
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A	projekt	összköltségét	az	alábbiakkal	csökkenteni	kell:

Kutatás-fejlesztési	projekt	érvényesíthető	
költségeinek	meghatározása:	“B”

for- és non-profit 
nyilatkozat

nyilvántartás szerint “B”	=	1	+	2

Igénybe	vett	 
K+F	szolgáltatások	költsége

Elnyert	vissza	nem	térítendő	 
támogatás	összege

Költség	 
csökkentés:

1 2

Amit	érdemes	üzleti	szempontból	átgondolni:
 Életszerű, mert K+F projektekhez igazodik, a ténylegesen felmerülő kiadások vehetők figyelembe,  
 mert utólag állapítható meg az érvényesítendő volumen, mert érvényesíthetők 
 az üzleti modell sajátosságai.
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5.	A	kedvezmény	mértéke,	 
érvényesítése:

TAO, HIPA,  
Innovációs járulék

Érintett	
adónemek:

1

A vállalkozás 
döntése alapján 
történik

Igénybevétel	
ideje:

2

Költség és 
ráfordítás

Érvényesíthetősége:

3

Igénybevétele 
esetén semmiféle 
külön eljárást nem 
igényel.

Nem	kötött	
közigazgatási	
vagy	hatósági	 
eljáráshoz:

4

Hogyan	érvényesíthető	a	K+F	adóalap-kedvezmény?

Adó	csökkentés
A	projekt	
bekerülési	
volumenének	–	
9%-a.

K+F	 
adóalap- 
kedvezmény



9. oldalGTS Pro  termékek #07

Amennyiben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) jogerős határozatában kutatás-
fejlesztésnek minősíti a vállalkozás projektjét, akkor ezt más hatóságoknak is (az adóhivatalt is 
beleértve) K+F-nek kell tekinteni. Ezzel a kutatás-fejlesztési projekt adózási kockázata jelentős 
mértékben csökken.  
Típusai: 
1. Kutatás-fejlesztési minősítés:	Projekt	megkezdése	előtt. 
2. Kutatás-fejlesztési szakértői vélemény: Folyamatban	lévő	vagy	befejezett	projekt.
3. Csoportos minősítés:	Összefüggő	kutatás-fejlesztési	projektek	egyben.

Adózási	kockázat	csökkentésének	eszköze:
A	kutatás-fejlesztési	minősítés

6.	Adózási	kockázat	csökkentése:

Amit	érdemes	üzleti	szempontból	átgondolni:
 1) Az igénybevétel kockázata a közigazgatás segítségével előre és utólag is jól felmérhető
 2) A kockázat felmérése rövid, jól szabályozott, átlátható, 
  ügyfélbarát eljárásban valósítható meg.
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Az alábbi innovációmenedzsment eszközök alkalmazását támogatja: 

1. Kutatás-fejlesztési	projektgenerálás	(célirányos	projektszerkezet)
2.	Eredménytemék	dokumentálása
3.	Eredménytermék	aktiválása,	portfólió	építése
4.	Eredménytermék	szellemi	alkotás	jogi	védelmi	rendszerének	kialakítása
5.	Eredménytermék	szellemi	alkotás	piaci	értékének	megállapítása

Az	“inovációmenedzsment”	folyamat	
bevezetése

7.	Közvetett	hatások:

Amit	érdemes	üzleti	szempontból	átgondolni:
 1) Jó alapot ad az üzleti célú innovációmenedzsment bevezetéséhez és alkalmazásához.
 2) Több területen hozzájárul a kutatás-fejlesztési eredmények megtérülésének javításához.
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Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!
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Kérdésük,	kérésük	esetén,	készséggel	állunk	rendelkezésre!

Elérhetőségeink: 
Innovációs és iparjogvédelmi szakértőnk:
Kiss János József
mobil: +36 (30) 977 5932
e-mail: kiss.janos.jozsef@glosz.hu
  
Részletes	információk:
Pénzügy és innovációmenedzsment: www.glosz.hu
Iparjogvédelmi tanácsadás: www.kjj.hu
Figyelem!  A jelen prezentációban ismertetett innovációs menedzsment technológia a Glósz és Társa Kft. saját fejlesztése, 
amely a Glósz és Társa Kft. javára védettség alatt áll. A Glósz és Társa Kft Copyright 2019.  
Minden jog fenntartva. A prezentáció másolása és sokszorosítása, a leírt eljárások alkalmazása csak a tulajdonos  
engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli felhasználás a szellemi tulajdon bitorlását jelenti, ezért jogi eljárást von maga után.



Több mint 25 év 
értékteremtő tapasztalata
a gyakorlatban 

lépésről	lépésre! 


