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 ◙ Kapcsolt vállalkozások bejelentése

T E

A tArtAlomból:

Az utóbbi időben egyre többször kerül szóba 
a kapcsolt vállalkozások minősítése, ezek 
bejelentése, működésükkel kapcsolatos egyedi 
árak, elszámolások vezetése és ezek kötelező 
nyilvántartása. Ez megkívánja a könyvelők 
körültekintő, precíz és alapos eljárását, mivel 
a cégek tulajdonosai, vezetői sem mindig 
vannak tisztában azzal, hogy vannak-e kapcsolt 
vállalkozásaik. A könyvelésért felelős személy 
első és legfontosabb feladata etekintetben 

tehát annak kiderítése, hogy egy adott cégnek 
vannak-e kapcsolt vállalkozásai, majd ezt 
követően a vezetőség és a tulajdonosi kör alapos 
nyilatkoztatása, tájékoztatása.

Jelen írásunkban összeszedtük, hogy kapcsolt 
vállalkozás esetén mi a feladata a cég ügyvezető-
jének és mi a feladata a könyvelőnek.

A Tao tv. 4. § 23. pontja tartalmazza a kap-
csolt vállalkozás definícióját, ennek értelmében 
kapcsolt vállalkozások a következők:

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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Kapcsolt vállalKozásoK bejelentése

Kapcsolt vállalkozás fogalom alpont Kulcs kifejezés Tipikus példa

Adózó, és amely személyben adózó 
többségi befolyással bír (a)

többségi befolyás (Ptk.) Adózó és annak 100%-os leányvállalata

Adózó, és amely benne többségi 
befolyással bír (b)

többségi befolyás (Ptk.) Adózó és annak 80%-os anyavállalata

Két adózó, amelyekben valaki más 
többségi befolyással bír (c)

többségi befolyás (Ptk.) Adózó és testvérvállalata, mert közös az  
51%-os anyavállalatuk, vagy mindkettőt ugyanaz 
a személy vagy közeli hozzátartozók birtokolják

Külföldi vállalkozó és annak belföldi 
telephelye, valamint a külföldi vállalkozó 
kapcsolt vállalkozásai (d)

telephely (Tao. tv.) Osztrák vállalkozás belföldi telephelyének kapcsolt 
vállalkozása az osztrák vállalkozás és annak 
minden kapcsolt vállalkozása

Adózó és külföldi telephelye (d) telephely (kettős adóztatást 
elkerülő egyezmények, 
multilaterális egyezmény)

Magyar vállalkozás és annak szlovák telephelye, 
valamint a szlovák telephelynek kapcsolt 
vállalkozása lesz a magyar vállalkozás összes 
kapcsolt cége

Ügyvezetés egyezősége (f) ügyvezető, vezető 
tisztségviselő, képviseleti jog 
(Ptk.)

Adózó és egy másik vállalkozás, amelyben ugyanaz 
a személy látja el az ügyvezetést önálló képviseleti 
joggal

Legalább 25%-os szavazati jog, 
tőkerészesedés, nyereségrészesedés 
(g) – csak bizonyos Tao. tv. szerinti 
helyzetekben alkalmazandó ez a rész!

ellenőrzött külföldi társaság, 
adózási szempontból 
különálló adózó, új 
„alultőkésítési” szabály 

Adózó és 30%-os leányvállalata
Adózó és 45%-os tulajdonosa
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A KKV szerinti kapcsolódó vállalkozások a követ-
kezők:
 • egy vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdo-

ni részesedésének (részvényeinek) vagy a sza-
vazatának a többségével rendelkezik, vagy

 • egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jo-
gosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy 
a felügyelő bizottság tagjai többségét megvá-
lassza vagy visszahívja, vagy

 • egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett 
a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött 
szerződés vagy a létesítő okirat rendelkezé-
se alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, 
a szavazati aránytól, a megválasztási és visz-
szahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést 
gyakorol, vagy

 • egy vállalkozás egy másik vállalkozásban – 
más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött 
megállapodás alapján – a szavazatok többsé-
gét egyedül birtokolja, továbbá

 • kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok 
a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vál-
lalkozáson keresztül állnak egymással partne-
ri kapcsolatban.

Mint azt láthatjuk, a kapcsolódó vállalkozás 
fogalma nagyon hasonló (szinte egyező) a kap-
csolt vállalkozások fogalmával, attól függetlenül, 
hogy a kapcsolt vállalkozási viszonyt 2015.01.01-
től már az ügyvezetés egyezősége is megalapozza.

Emeljük ki a fogalmi meghatározásból a Tao 
tv. 4. § 23. pont c) pontját, melynek értelmében 
az adózó és más személy kapcsoltnak minő-
sül, ha harmadik személy közvetlenül vagy köz-
vetve mindkettőjükben többségi befolyással ren-
delkezik. Harmadik személynek a közeli hozzá-
tartozókat együttesen kell tekinteni. A polgári tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (1) bekezdése értelmé-
ben a többségi befolyás olyan kapcsolatot jelent, 
amelynek révén a természetes (vagy más jogi) 
személy egy jogi személyben a szavazatok több 
mint felével, vagy meghatározó befolyással ren-
delkezik. Meghatározó befolyásnak minősül, ha
 • a jogi személy tagja vagy részvényese jo-

gosult a jogi személy vezető tisztségviselői 
vagy felügyelőbizottságának tagi többségé-
nek megválasztására, valamint visszahívásá-
ra, vagy

 • a jogi személy más tagjai, részvényesei a be-
folyással rendelkezővel kötött megállapo-
dás alapján a befolyással rendelkezővel azo-
nos tartalommal szavaznak, vagy a befolyás-
sal rendelkezőn keresztül gyakorolják szava-
zati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok 
több mint felével rendelkeznek.

Fontos tudni, hogy a többségi befolyás akkor 
is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára 
a fenti jogosultságok közvetett befolyás útján biz-
tosítottak. 

A Ptk. 8:2. § (5) bekezdésében találjuk azt 
a nagyon fontos kitételt, amelynek értelmében 
a közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett 
tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe 
kell számítani.

A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében 
közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mos-
toha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mos-
toha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy egyéni vál-
lalkozók között a kapcsolt vállalkozás fogalma 
nem értelmezhető, így pl. a 2021-től érvényes 
KATA-szabályok szerint 3 millió Ft bevétel össze-
gig végezhetnek munkát egymásnak a 40%-os 
adó megfizetése nélkül. Továbbá abban az eset-
ben, ha pl. egy KATA-s egyéni vállalkozó férje egy 
Kft-ben ügyvezető, de többségi befolyással nem 
rendelkezik, akkor sem valósul meg kapcsoltság, 
mivel egyéni vállalkozó vonatkozásában nem 
értelmezhető az ügyvezetés definíciója, továbbá 
ahhoz, hogy a kapcsoltság ügyvezetés egye-
zősége okán fennálljon az szükséges, hogy az 
ügyvezető személye egyezzen, tehát ezesetben 
a közeli hozzátartozói kapcsolat nem releváns 
– annak csak tulajdonosi befolyás esetén lenne 
jelentősége.

Mikor kell a kapcsolt vállalkozást  
bejelenteni?

A kapcsolt vállalkozásoknak rendkívüli bejelen-
tési kötelezettségeik vannak az adózással ösz-
szefüggésben, és a társasági adókötelezettség-
hez kapcsolódóan más tájékoztatási teendőkkel 
is számolniuk kell. 

Csak akkor kell bejelenteni a kapcsolt vállalko-
zást a NAV felé, ha azzal valamilyen ügylet, tranz-
akció, szerződés valósult meg, mégpedig az első 
ilyen eseménytől számított 15 napon belül.

Ha mindkét kapcsolt fél belföldi illetőségű és 
Tao alany vagy egyéni vállalkozás, akkor azt mind-
két cégnek be kell jelenteni. Ugyanakkor magán-
személynek, őstermelőnek, adószámos magán-
személynek nem kell a bejelentést megtennie, 
mert bár a 465-ös rendelet nem mentesíti a kap-
csolt vállalkozásra vonatkozó adatok bejelentési 
kötelezettsége alól a magánszemélyt, de nincs 
olyan nyomtatvány, amelyen ezt meg lehetne 
tenni. Feltételezhető, hogy ennek oka, hogy ha 
egyéni vállalkozónak nem minősülő magánsze-
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mély a kapcsolt fél, akkor a vele kötött szerződés 
alapján nincs társaságiadóalap-módosítási köte-
lezettség/lehetőség, és ezért ezen viszony alap-
ján a magánszemély nem minősül adózónak.

A fentiekhez hasonlóan a kapcsolt vállalkozási 
viszony megszűnését is be kell jelenteni a meg-
szűnést követő 15 napon belül.

Továbbá be kell jelenteni a kapcsolt vállalkozás 
részére történt 1 millió Ft feletti készpénzszolgál-
tatást is, a készpénzszolgáltatást követő 15 napon 
belül. Ha ezt a bejelentést elmulasztjuk, akkor erre 
mulasztási bírság szabható ki, bejelentésenként 
500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújt-
ható a mulasztás, a határidőn túli teljesítés.

A bejelentési kötelezettségeket az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) tartal-
mazza.

Adóigazgatásban előírt kötelezettségek 

1. Készpénzfizetés bejelentése

Az Art. 7. § 28. pontja előírja, hogy 15 napon belül 
be kell jelenteni az adó- és vámhatóságnak a kap-
csolt vállalkozások között létrejött, 1 millió Ft-ot 
meghaladó értékben teljesített szolgáltatások 
készpénzben teljesített kifizetéseit. A 15 napos 
határidőt a készpénzfizetés napjától kell számíta-
ni. A bejelentést a vevőnek, a szolgáltatást igény-
be vevőnek kell teljesítenie, kivéve, ha ez a sze-
mély vállalkozási tevékenységet nem folytató ter-
mészetes személy (magánszemély).

2.  Kapcsolt fél adatainak be-, illetve  
kijelentése

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
465/2017. kormányrendelet (465-ös rendelet) elő-
írja, hogy a változás szabályai szerint be kell je-
lenteni az állami adó- és vámhatósághoz a kap-
csolt vállalkozásnak minősülő másik személy ne-
vét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és adó-
azonosító számát az első szerződéskötésüket kö-
vető 15 napon belül, valamint a kapcsolt vállalko-
zási viszony megszűnését, a megszűnést követő 
15 napon belül.

A bejelentési kötelezettség az adózóra vonat-
kozik. Az adózó fogalmát az adóigazgatási rend-
tartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 11. 
§-ának (1) bekezdése taglalja. Eszerint adózó 
az a személy, akinek, illetve amelynek adóköte-
lezettségét adót, költségvetési támogatást meg-
állapító törvény, az Air. vagy önkormányzati ren-
delet írja elő.

A fenti két bejelentést
 • cégbejegyzésre nem kötelezett jogi szemé-

lyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi 
jogi személyek és a civil szervezetek kivételé-
vel –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak 
közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott 
vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyi-
ság esetén a ’T201 jelű nyomtatványon,

 • a törzskönyvi jogi személyeknek a ‚T201TSZ 
jelű nyomtatványon,

 • a civil szervezeteknek a ’T201CSZ jelű nyom-
tatványon,

 • a cégbejegyzésre kötelezett szervezeteknek 
és egyéni cégeknek a ’T201T jelű nyomtatvá-
nyon kell teljesíteniük.

3.  Ingatlannal rendelkező társasági minőség 
bejelentése

Az adózónak évente, tárgyév augusztus 31-éig be 
kell jelentenie, ha a Tao tv. szerint ingatlannal ren-
delkező társaságnak minősül, illetve azt, hogyha 
e minősége megszűnt.

E bejelentésben nyilatkozni kell arról is 
– a benyújtás időpontját megelőző naptári év 
vonatkozásában –, ha a társaság külföldi tagja 
részesedést idegenített el; közölni kell az elidege-
nítés időpontját, a részesedés névértékét, illetve 
a külföldi tag illetőségét. A bejelentést a ’T201 
és a ’T201T jelű nyomtatványokon kell teljesíteni. 
A tagokra vonatkozó adatokat pedig – mind a két 
nyomtatvány esetében – a 11. számú pótlapon 
lehet bejelenteni.

A bejelentés elmulasztása esetén az adózót 
a tagot terhelő adóért korlátlan és egyetemleges 
kötelezettség terheli.

A Tao tv. előírása (4. § 18/a) pont) szerint 
ingatlannal rendelkező társaság a tőzsdén nem 
jegyzett adózó, ha
 • a beszámolójában vagy adózónak, vagy kül-

földi vállalkozónak minősülő kapcsolt vál-
lalkozásaival együttesen (csoport), az 
egyes beszámolókban kimutatott eszközök 
mérlegfordulónapi könyv szerinti értékének 
(együttes) összegéből a belföldön fekvő ingat-
lan értéke több mint 75% és

 • tagja (részvényese) vagy a csoport valame-
lyikének tagja (részvényese) az adóév leg-
alább egy napján olyan államban rendelkezik 
külföldi illetőséggel, amellyel Magyarország 
nem kötött a kettős adóztatás elkerüléséről 
egyezményt vagy az egyezmény lehetővé te-
szi az árfolyamnyereség Magyarországon tör-
ténő adóztatását.
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A társaságiadó törvényben előírt  
bejelentési/tájékoztatási kötelezettség

A Tao tv. több, az adókötelezettséget érintő beje-
lentésről rendelkezik.

1.  Ingatlannal rendelkező társaságok tájékoztatási 
kötelezettsége

Az ingatlan arányának megállapításához az 
adózónak a szükséges adatokról a naptári év 
július 31-éig tájékoztatnia kell a csoporthoz tar-
tozó valamennyi kapcsolt vállalkozását.

2.  Saját K+F költség megosztása kapcsolt  
vállalkozással

A Tao tv. szerint lehetőség van arra, hogy az 
adózó a társasági adó hatálya alá tartozó kap-
csolt vállalkozása saját tevékenységi körében 
végzett kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenysé-
gének közvetlen költségére tekintettel is csök-
kentse az adózás előtti eredményét (a rá vonat-
kozó szabályok szerint). Ehhez
 •  meg kell állapítani a kapcsolt vállalkozás ál-

tal figyelembe vehető csökkentő tételt, an-
nak azt a részét, amelyet a kapcsolt vállalko-
zás nem érvényesít,

Kovács Andrea
okl. adószakértő

 •  meg kell vizsgálni, hogy a kutatás-fejlesztés 
közvetlen költsége kapcsolódik-e az adózó 
vállalkozási tevékenységéhez. 

Az adózónak rendelkeznie kell az adóbevallás 
benyújtásáig a kapcsolt vállalkozása írásos nyilat-
kozatával, amely tartalmazza

 •  a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékeny-
ségi körében végzett kutatás-fejlesztési te-
vékenysége közvetlen költségének összegét, 
valamint az összegre tekintettel az adózó(k) 
által érvényesíthető összeget, illetve, hogy

 •  a nyilatkozatban meghatározott összeg nem 
haladja meg a kiállítója által érvényesíthető 
összeget.

A nyilatkozatban szereplő adatokról a nyilat-
kozat kiállítójának, valamint a kedvezményezett-
nek adatot kell szolgáltatnia a társaságiadó-beval-
lásukban.

Kitartásban és eredményekben gazdag évet kívánok 
mindenkinek!


