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Biztos benne, hogy fizetnie kell? – Szűkült az innovációs járulék 
fizetésére kötelezettek köre

2015. január 1-jétől változott a kkv-kra vonatkozó innovációsjárulék-mentesség megállapítása: a 
kapcsolódó és a partnervállalkozások adatainak összeszámítása helyett egyedi mutatók alapján 
lehet besorolni a társaságokat, aminek következtében számos vállalat mentesülhet a járulékfizetési 
kötelezettség alól. A 2015. első két negyedévére meghatározott járulékelőleget azonban az előleg 
törlésére vonatkozó írásbeli kérelem hiányában továbbra is meg kell fizetni. Hírlevelünkben az új, kedvező 
szabály alkalmazásához szeretnénk segítséget nyújtani.  

Az új innovációs törvény (a tudományos kutatásról, fejlesztésről 
és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény) értelmében 
2015. január elsejétől ismét módosult az innovációsjárulék-
fizetésre kötelezettek köre. Mentes a járulékfizetés alól a Kkv. 
tv. (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény) 3. § (2) és (3) bekezdése szerint 
mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2012. előtti szabályokhoz 
visszatérve a járulékfizetési mentesség megállapításakor 
az idei évtől nem szükséges a kapcsolódó, illetve 
partnervállalkozásokkal konszolidált adatokat figyelembe venni. 
Ezáltal azok a társaságok, amelyek az elmúlt években csupán a 
konszolidált vagy összeszámított létszám- és pénzügyi mutatók 
eredményeképpen nem minősültek az innovációs járulék 
szempontjából mikro- vagy kisvállalkozásnak, az idei évtől jó 
eséllyel visszakerülhetnek a járulékfizetési kötelezettség alól 
mentes adózói körbe. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kkv-minősítés 
mutatóit évente, az üzleti év első napján rendelkezésre álló 
utolsó beszámoló adatai alapján kell vizsgálni. Az idei évtől 
hatályos kedvezőbb szabályok alkalmazása kapcsán tehát 
általában a 2013-as saját, egyedi beszámoló adatai alapján 
kell az egyes társaságokat kkv-szempontból besorolni, 
így az innovációsjárulék-mentesség is ezen adatok alapján 
határozandó meg.

Bár az adózók szempontjából kedvező törvénymódosítás 
mindenképpen üdvözlendő, azonban az adózóknak a tényleges 
járulékfizetési mentességhez a következő adminisztratív 
teendővel kell még számolniuk: a 2014-es társaságiadó-
bevallásban a 2015. első és második negyedévére előírt 
járulékelőleg-összegeket alapesetben továbbra is be kell 
fizetni. Ez alól abban az esetben mentesülhet az új szabályok 
szerint mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő, és ezáltal 
járulékmentességet élvező adózó, ha írásbeli kérelemmel fordul 
az adóhatósághoz az innovációsjárulék-előleg nullára történő 
mérséklése céljából. Az előlegtörlési kérelmet az előlegfizetés 
esedékességéig (az első negyedév vonatkozásában főszabály 
szerint április 20-ig) lehet benyújtani az adóhatósághoz. 
Amennyiben az adózó e határidőből kicsúszik, úgy az előírt 
járulékelőleget meg kell fizetni. 

A fentiek gyakorlati alkalmazásának elősegítése céljából 
örömmel állunk ügyfeleink rendelkezésére: segítünk az 
új kkv-besorolásban, így az innovációsjárulék-mentesség 
alkalmazhatóságának megállapításában, valamint kedvező 
besorolás esetén örömmel elkészítjük az adóhatósághoz 
benyújtandó kérelmet, csökkentve ezzel a társaságok 
„felesleges” adófinanszírozását. Forduljon hozzánk 
bizalommal, amennyiben csökkenteni szeretné járulékfizetési 
kötelezettségét!
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