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Változások az innovációs járulék területén 
 

Changes to the rules on R&D contribution 
  2015. január 1-jétől módosult az 

innovációs járulék szabályozása, 

ennek megfelelően a korábbi 

Kutatási és Technológiai Innová-

ciós Alapról szóló 2003. évi XC. 

törvényt (KTIA-törvény) a tudo-

mányos kutatásról, fejlesztésről 

és innovációról szóló 2014 évi 

LXXVI. törvény váltja fel. 

 

Fontos változás az innovációs járulék alóli 

mentesség megállapításánál, hogy az új 

innovációs törvény 15. § szakasz (2) bekez-

dése a mikro- vagy kisvállalkozások minő-

sítése területén a kis- és középvállalkozá-

sokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény (Kkv. törvény) 

3. § (2) és (3) bekezdése szerinti mikro- 

vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági 

társaságokat mentesíti a járulékfizetés alól. 

 

A törvény szövege így visszatért a KTIA-

törvény 2011. december 31-éig hatályos 

szöveg változatához, amely kifejezetten a 

Kkv. törvény 3. § szakasz (2) és (3) bekez-

dését rendeli alkalmazni. A módosítás 

következtében a Kkv. törvény mikro- vagy 

kisvállalkozás megállapítására vonatkozó 

további szabályait nem kell figyelembe 

venni. A KTIA-törvény szövege 2014. de-

cember 31-ig a Kkv. törvény egészére utalt, 

ennek megfelelően a Kkv. törvény 3. § 

meghatározott mutatókat a Kkv. törvény 5. 

§ (1) és (5) bekezdése alapján kapcsolódó 

és partner vállalkozásokkal együttesen 

kellett vizsgálni.   

New rules, which entered into 

force on 1 January 2015 as The 

Act of 2014 on Scientific Re-

search, Development and Inno-

vation (“RDIA”), have supersed-

ed the previous regulation, 

namely Act XC of 2003 on The 

Innovation Fund for Research 

and Technology (“IFRTA”). 

 

A significant change in R&D contribution 

exemption rules is that the new RDIA 

regulation Section (2) 15. § directly refers 

to Section (2) and (3) 3. § of Act XXXIV of 

2004 on Small and Medium-Sized Enter-

prises and the Support Provided to Such 

Enterprises (“SMEA”). As a result it gives 

an exemption from R&D contribution to 

small and medium-sized enterprises de-

fined under the referred to section. 

 

The recent wording of the RDIA reverted 

to the version of IFRTA effective to 31 

December 2011., which explicitly referred 

to Sections (2) and (3) 3. § of SMEA to 

apply the exemption from R&D contribu-

tion, since other provisions of the SMEA 

on small and medium-sized enterprises 

can be ignored. Until 31 December 2014, 

the wording of the IFRTA referred to the 

SMEA as a whole, therefore to apply the 

exemption from R&D contribution the 

indicators defined under the Section 3. § of 

SMEA had to be calculated combined with 

the figures of affiliated and partner com-

panies as set out in Section (1) and (5) in 5. 

§ SMEA. 
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A jelenlegi változás eredményeként mikro- 

vagy kisvállalkozásnak történő minősítés-

hez kizárólag az adott vállalkozás Kkv. 

törvény 3. § (2) és (3) bekezdésében meg-

határozott mutatóira kell tekintetre lenni a 

járulékfizetési kötelezettség alóli mentes-

ség megállapításához. A rendelkezés al-

kalmazásánál az üzleti év első napján 

rendelkezésre álló utolsó lezárt beszámoló 

adatait kell figyelembe venni. 

 

* * * 

 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 
bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 
forduljon szokásos kapcsolattartó partne-
réhez vagy Schnitta Andreához (tel: +36 
1 461 9454, e-mail:  
andrea.schnitta@hu.pwc.com). 
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The recent change in the wording modifies 

the method of calculation: to qualify as a 

small and medium-sized enterprise and to 

apply the related exemption from R&D 

contribution it is only necessary to look 

solely at the figures of the undertaking 

itself as determined in Section (2) and (3) 

3. § of SMEA. To apply this provision, the 

latest closed report available on the first 

day of the financial year has to be taken 

into account.  

* * * 

 

If you have any questions regarding the 

above, please contact your usual relation-

ship partner or Andrea Schnitta (phone: 

+36 1 461 9454, e-mail:  

andrea.schnitta@hu.pwc.com). 


