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Fejlesztési adókedvezmény 
Development tax incentive 

 
  2014. július 18-án hatályba lépett a 

fejlesztési adókedvezményről szóló 

165/2014. (VII. 17.) kormányrende-

let, így újra van mód fejlesztési adó-

kedvezményt igényelni a cégek be-

ruházásaihoz. A legfontosabb válto-

zásokat az alábbiakban foglaljuk 

össze. 

Az Európai Bizottság az Európai Unió 

2014-2020-ig terjedő költségvetési 

időszakára vonatkozóan a beruházások 

támogatására új regionális iránymutatást, 

valamint új általános csoportmentességi 

rendeletet dolgozott ki, melyek alapjaiban 

meghatározzák a társasági adóból igénybe 

vehető fejlesztési adókedvezmény sza-

bályrendszerét és Magyarország 

támogatási térképét. A fejlesztési 

adókedvezményre vonatkozóan megismer-

hetővé vált hazai szabályozás már tar-

talmazza az uniós szabályváltozásokat, 

emellett azonban számos újdonsággal is 

szolgál. 

Mint ismertes, fejlesztési adókedvezmény 

kedvezményezett régióban 1 milliárd, nem 

kedvezményezett régióban 3 milliárd forint 

értékű beruházás alapján igényelhető. 

Emellett, számos egyéb jogcímen már 100 

millió forint értékű beruházás alapján is 

lehetőség van adókedvezményt ér-

vényesíteni (például, K+F beruházás, 

környezetvédelmi célú vagy szabad vál-

lalkozási zónában megvalósított beruházás 

esetén). Az adókedvezmény a fizetendő 

adó 80 százalékáig terjedhet.  

A támogatás mértékét tekintve a legje-

lentősebb változás a korábbi sza-

bályozáshoz képest a közép-magyarországi 

régiót érinti.  Az új szabályok alapján a 

nagyvállalkozások Budapesten egyáltalán 

nem, és Pest megyében is csak bizonyos 

kedvezményezett településeken 

megvalósuló, ún. új gazdasági tevékenység 

végzésre irányuló induló beruházás esetén 

jogosultak adókedvezményt igényelni (a 

legtöbb érintett település viszonylatában 5 

százalékponttal növelt intenzitás mellett). 

Government Decree No. 165/2014 

(VII. 17.) on the development tax 

incentive entered into force on 18 

July 2014. As a result, companies 

can once again claim this tax incen-

tive for their investment projects. 

The most important changes are 

summarized below. 

 

The European Commission has adopted 

new guidelines on regional state aid and a 

new General Block Exemption Regulation 

for the EU budgetary period 2014-2020, 

which will fundamentally determine the 

rules on the development tax incentive 

that can be deducted from corporate in-

come tax and the regional aid map of Hun-

gary. In addition to the changes required 

to align domestic legislation with current 

EU legislation, the rules on the develop-

ment tax incentive also contain new ele-

ments. 

 

The development tax incentive may be 

claimed for investments over HUF 1 billion 

in priority regions, and for investments of 

at least HUF 3 billion for other regions. In 

addition, other investments of at least 

HUF 100 million may also be eligible for 

the tax incentive (e.g. R&D projects, in-

vestments for environmental protection 

purposes or in free entrepreneurial zones). 

The tax incentive may be up to 80% of the 

taxes payable. 

Compared to the previous rules, the most 

significant change in the amount of state 

aid will affect the Central Hungary region:  

under the new rules, large enterprises 

based in Budapest will not be eligible for 

the tax incentive, while those in Pest Coun-

ty will only be able to claim the tax incen-

tive for projects aimed at starting a new 

economic activity in certain assisted areas 

(most assisted areas will have a 5-

percentage-point increase in their maxi-

mum aid intensities). 
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Aid intensities will decrease by five per-

centage points in the Western and Central 

Transdanubia regions; in the Northern 

Hungary, Northern Great Plain, Southern 

Great Plain and Southern Transdanubia 

regions, the maximum aid intensity will 

remain the same (50%). 

Investment projects for wholesale purpos-

es will be eligible even if the floor area of 

the wholesale facility is greater than 1,000 

square metres. The provisions on state aid 

for agricultural investments that deviate 

from the general rules will no longer apply 

as a result of EU legislative changes. Pro-

jects aimed at improving energy efficiency 

will be eligible as environmental protection 

investments. 

In general, the new government decree 

does not change the application procedure 

for the development tax incentive. Howev-

er, the beneficiary will also have to obtain 

prior consent of the European Commission 

if it has closed down the same or a similar 

activity in the EEA in the two years preced-

ing the aid application or intends to close 

down the same or a similar activity else-

where in the EEA in the two years after the 

completion of the investment. 

Because of changes to the definition of 

“large investment project,” the so-called 

aggregation rule will also change. Under 

the new government decree, investment 

projects carried out in the same county by 

the same business or its related parties will 

be subject to the aggregation obligation. 

For investments aimed at significantly 

changing the production process or ex-

tending existing facilities through the addi-

tion of new activities, special minimum 

values have been introduced for eligible 

expenses. 

Several other provisions relevant to apply-

ing the tax incentive have been clarified or 

amended. These provisions concern 

(among others) the start date of the in-

vestment, the scope of eligible expenses 

(e.g. certain intangible assets, rental fees), 

the exchange rate to be used for the tax 

incentive, the data in the record-keeping, 

and the reporting obligation prescribed in 

the tax returns. 

 

A nyugat-dunántúli és a közép-dunántúli 

régióban csökkennek a támogatási in-

tenzitások – 5-5 százalékponttal –, míg az 

észak-magyarországi, az észak-alföldi, a 

dél-alföldi és a dél-dunántúli régiókban 

változatlan – 50 százalékos – támogatási 

intenzitással lehet beruházást indítani. 

A nagykereskedelmi célt szolgáló beruhá-

zások attól függetlenül támogathatóvá 

válnak, hogy az építmény szintterülete 

meghaladja-e az 1000 m2-t. A mezőgaz-

dasági beruházási támogatásokra vonat-

kozó, általánostól eltérő rendelkezések az 

uniós háttérszabályozás változása okán 

megszűnnek. Az energiahatékonyságot 

szolgáló beruházások a jövőben a 

környezetvédelmi jogcímen válnak 

támogathatóvá. 

A fejlesztési adókedvezmény igénylésére 

vonatkozó eljárásrenden az új 

kormányrendelet alapvetően nem válto-

ztat. Ugyanakkor, a jövőben akkor is kérni 

kell az Európai Bizottság előzetes 

jóváhagyását, ha az adózó a kérelem 

benyújtását megelőző két naptári évben 

azonos vagy hasonló tevékenységet szün-

tetett meg az EGT területén, vagy két 

naptári éven belül ilyen tevékenység 

megszüntetését tervezi. 

A nagyberuházás fogalmának változása 

révén változik az úgynevezett 

összeszámítási szabály is. Az új 

kormányrendelet értelmében alapvetően 

az ugyanazon megyében, ugyanazon vál-

lalkozás vagy kapcsolt vállalkozásai által 

megvalósított beruházások tekintetében 

merül fel összeszámítási kötelezettség. 

A termelési folyamat lényegi változását és 

a meglévő létesítmény tevékenységének új 

tevékenységgel történő kibővítését célzó 

beruházások esetében az elszámolható 

költségek mértékére speciális minimum- 

értékek kerültek bevezetésre. 

Számos, az adókedvezmény érvényesítése 

szempontjából releváns rendelkezés pon-

tosításra vagy módosítása került. Ilyen 

többek között a beruházás megkezdésének 

napja, az elszámolható költségek köre 

(például egyes immateriális javak, ingatlan 

bérleti díja), az adókedvezmény ér-

vényesítésekor alkalmazandó árfolyam, a 

nyilvántartás tartama, de változik a beval-

lásban előírt adatszolgáltatási kö-

telezettség rendje is. 
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Felhívjuk a figyelmüket, hogy akik 2014. 

július 18-át követően fejezik be beruhá-

zásukat, a beruházás üzembe helyezésének 

adóévéről benyújtott bevallásban már 

szerepeltetniük kell a beruházás adatait, 

így különösen a befejezésének időpontját 

és ténylegesen felmerült elszámolható 

költséget jelenértéken. A jövőben a 

beruházás befejezésének tényét tehát nem 

külön nyilatkozat útján kell bejelenteni, 

hanem a beruházás üzembe helyezése 

szerinti adóév adóbevallásában. 

 

 

 

* * * 

 

 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon szokásos kapcsolattartó part-

neréhez vagy dr. Laki Gáborhoz (tel: +36 

30 468-7711, email:  

gabor.laki@hu.pwc.com). 

 

Please note that beneficiaries who com-

plete their investment after 18 July 2014 

will have to include the details of the in-

vestment in their tax returns submitted for 

the tax year in which the investment is put 

into operation, including, in particular, the 

date of completion and the eligible expens-

es actually incurred at present value. This 

means that, from now on, completion of 

the investment will have to be reported in 

the tax returns for the tax year in which the 

investment is put into operation, rather 

than in a separate declaration. 

 

 

* * * 

 

 
If you have any questions regarding the 

above, please contact your relationship 

partner or Dr. Gábor Laki (phone: +36 30 

468-7711, e-mail:  

gabor.laki@hu.pwc.com). 
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