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A könyvet Balló László emlékének ajánlom, aki amellett, hogy kiváló 
Édesapám volt és példakép, világ életében vállalkozó is volt. Szinte attól 
kezdve, hogy Magyarországon erre lehetőség nyílt Ő kezébe vette a 
saját sorsát. Megjárta a vállalkozói élet hullámhegyeit és annak völgyeit 
is. 2012-ben indította be a mára már Cégtárs márkanéven iparűzési adó-
mentes székhelyszolgáltatást is működtető Reklámmegoldás Kft-t. Habár 
társalapítója lehettem a vállalkozásnak, akkor még erősen zöldfülű voltam 
az üzleti élethez. Emlékszem, akkoriban még főként reklámtevékeny-
séggel foglalkozott a cég. A tény, hogy a könyv írásakor a cégünk igen 
előnyös kockázati minősítéssel rendelkezik, – és ez Édesapám idején sem 
volt másként –, jól tükrözi, hogy mindig különös figyelmet fordított arra, 
hogy a fizetési kötelezettségeinek pontosan és időben eleget tegyen. 
Ugyanakkor örök alkudozó volt, és mindig megoldásokon járt az agya. 
Akkoriban komolyan foglalkoztatta a legális kereteken belül kivitelezhető 
adóoptimalizálás is. Ennek kapcsán jutott el odáig, hogy a vállalkozás 
székhelyét egy olyan településre tegye, ahol legálisan mentesülhet az 
iparűzési adó megfizetése alól. Erre a megoldására büszke volt, és úgy 
gondolta, hogy miért ne tenné hozzáférhetővé ezt a lehetőséget más 
vállalkozások számára is úgy, hogy ezzel jól járjon mind az adott vállalko-
zás, mind a helyi település önkormányzata, közössége. Akkor még nem 
tudta, de a Win-Win alapú adóoptimalizálási modell alapköveit tette le, 
mely azóta is meghatározza a vállalkozásunk filozófiáját.

2018-ban, a könyv írásakor hálával gondolok Édesapámra, és büszke-
séggel tölt el munkássága, amit azóta az én felelősségem a legjobb 
tudásom szerint tovább vinni. Mostanra a vállalkozás, amit megálmodott 
több száz cég számára nyújt olyan minőségi székhelyszolgálatot, ami mi-
közben legális kereteken belül komoly adóforintok megtakarítását teszi 
lehetővé a meglévő ügyfelek számára, biztosítja azt is, hogy a székhelyre 
kerülő új vállalkozások csak komoly szűrést követően élhessenek ezzel a 
lehetőséggel. Korrektség, megbízhatóság, hitelesség, megoldás fókusz... 
manapság egyre ritkábban fellelhető értékek, melyeket Édesapám belém 
nevelt, és amikért örökké hálás leszek neki.

ELŐSZÓ
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Habár néhány forrás szerint a fenti idézet eredetileg nem Benjamin Franklintől 
származik, ettől még olyan mély igazságot rejt, mellyel mindenki szembesül 
élete során. Jobb ezt elfogadni, mint élethosszig küzdeni ellene, hiszen az el 
nem fogadás miatti frusztráció éppen magát az élet élményét tudja megkese-
ríteni. Ahogyan a könyv címe is sugallja, az alább található sorok nem az élet 
helyét átvevő halálról, hanem az adózásról, azon belül is az iparűzési adóról, 
és annak legális optimalizálásáról szólnak. Ahogyan később a számokkal is 
alátámasztom, ez maga „A Millió Forintos Adótipp”, amely egy olyan mo-
dellre épül, ami úgy hangolja össze a hatályos jogszabályokat, törvényeket, 
és a piaci résztvevők együttműködését, hogy azon mindenki nyerhessen. 

A könyvet elsősorban azon törvénytisztelő vállalkozóknak, cégvezetőknek, 
döntéshozóknak, induló vállalkozásban gondolkodóknak ajánlom, akik legális 
és aktív üzleti tevékenységet folytató céget működtetnek vagy szeretnének 
működtetni, ugyanakkor úgy gondolják, hogy adóforintjaik - vagy legalább 
egy részük - a saját zsebükben maradva kerülne a legjobb felhasználásra. 
Félreértés ne essék… nem buzdítok senkit adócsalásra! Büszkén vállalom, 
hogy mind munkavállalóként, mind munkáltatóként minden rám kivetett 
adót tisztességesen megfizetek, amennyit és ameddig meg kell. Sőt, amikor 
ezt a könyvet írom, cégünk adófolyószámla kivonatán többlet mutatkozik, és 
vállalkozásunk megbízható adózói besorolásba tartozik. Azt gondolom, hogy 
megéri jó kapcsolatban lenni az adóhatósággal, és minden jó kapcsolat alapja 
az időben történő pontos elszámolás. 

A legális kereteken belül kivitelezett adóoptimalizálás azonban elengedhetet-
len része egy sikeres vállalkozásnak, hiszen versenyképesség-növelő tényező. 
Szomorú kimondani, de annak ellenére, hogy a társasági adó mértéke ma 
Magyarországon abszolút vállalkozásbarát kategóriába sorolható, ezt a képet 
jelentősen árnyalja, hogy mindent összevetve a „normálisan” működtetett itt-
honi vállalkozásokat terhelő adók mértéke összességében magasnak mondha-

„Két dolog biztos az életben: az adó és a halál.”
 /Benjamin Franklin/

BEVEZETŐ
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tó a régió és az EU országaival összehasonlítva. Ennek oka a béreket terhelő 
magas járulékköltségen túl, az úgymond nem éppen reflektorfényben lévő 
üzleti tevékenységet pluszban terhelő adónemekben is keresendő, melyek 
azonban adott esetben komoly terheket róhatnak a vállalkozásokra. Az egyik 
ilyen adónem az iparűzési adó, és mivel a nettó árbevétel az adó alapja, így 
természetéből fakadóan nem elegendő a könyvelői fortély, hogy érdemben 
lehessen akárcsak jelentősen csökkenteni a befizetendő adó összegét.

A könyv célja, hogy átfogó képet biztosítson az Olvasónak az iparűzési adóról, 
és gyakorlatban is alkalmazható ismereteket nyújtson ahhoz, hogy ennek befi-
zetése alól legális módon mentesüljön vállalkozásuk. A könyvben ismertetett 
Win-Win alapú adóoptimalizálási modell nemcsak komoly adóforintokat takarít 
meg az ezt a gyakorlatban is hasznosító vállalkozásoknak, de olyan fejlődési 
lehetőséget biztosít néhány kisebb vidéki település számára, amelynek komoly 
pozitív kihatása van a helyi közösségre is. A könyvet igyekeztem úgy megírni, 
hogy az Olvasó annak végére érve saját maga tudjon helyes válaszokat adni 
többek között az alábbi kérdésekre, melyek vállalkozását érintik a gyakorlatban:

• Mekkora adóterhet ró a vállalkozásomra a várhatóan befizetendő iparűzési 
adóm, és hogyan számolom ki?

• Vállalkozásom alkalmas -e arra, hogy a Win-Win alapú adóoptimalizálási 
modellt alkalmazhassam az iparűzési adómentességre?

• Ha vállalkozásom nem tud legális módon mentesülni az adónem alól, 
hogyan csökkenthetem az azt terhelő iparűzési adó mértékét? Egyáltalán 
van -e értelme csökkenteni a saját esetemben?

• Mire kell figyelni, hogy az adóoptimalizálás megfeleljen a hatályos jog-
szabályoknak, és adótörvényeknek?

• Mik azok a kritikus pontok, amikre vigyázni kell?

Mivel tudom, hogy vállalkozóként, cégvezetőként az idő kiváltképpen értékes, 
különösen a kor előrehaladtával, így igyekeztem rövid, de elméleti szem-
pontból velős, gyakorlati szempontból pedig hasznos könyvet írni. Nézzük 
gyorsan, hogyan profitálhatunk a könyvből!



-12-

Ez a fejezet összefoglalást ad az iparűzési adóról, az adóalanyokról, a ki-
számítás módjáról, megválaszolja, hogy miért nehéz optimalizálni, de arra 
is választ ad, hogy bizonyos esetekben milyen vállalkozások kaphatnak 
adómentességet vagy kedvezményeket, melyek segítségével legálisan 
csökkenthetik iparűzési adóalapjukat. Ez az egyik fő elméleti blokkja a 
könyvnek, és elengedhetetlen a Win-Win alapú adóoptimalizálási modell 
megértése érdekében, hiszen a lent olvasható sorok az alapját képezik 
a megoldásnak is.

MI AZ A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ?

„A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendsze-
re. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt 
a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt 

a helyi adópolitika kialakítására.” 

/1990. évi C. törvény a helyi adókról/

A helyi iparűzési adót az 1990. évi C. törvény a helyi adókról hívta életre. 
Habár a törvény még napjainkban is finomodik, de lényege az volt, hogy 
a rendszerváltást követően létrejött helyi hatalomgyakorlás szervezeti 
kereteit megteremtő önkormányzatok önálló gazdálkodási feltételeit 
megalkossa. Ennek egyik lényeges formája a helyi adók meghatározása 
és keretrendszerbe foglalása, melyet a törvény adta keretek figyelembe 
vétele mellett a helyi önkormányzatok saját jogkörükön belül vezethetnek 
be, módosíthatnak, illetve helyezhetnek hatályon kívül.

Az helyi iparűzési adó (közismert neveken iparűzési adó, HIPA, IPA) az 
egyik legelterjedtebb helyi adó fajta, melyet a magyarországi önkormány-
zatok szinte mindegyike előszeretettel vet ki, alkalmaz. Ennek az az oka, 
hogy olyan jövedelem alapú adónemről van szó, melyet a legtöbb vál-
lalkozás esetén könyvelési technikákkal igen nehéz lényegesen csökken-

IPARŰZÉSI ADÓ KISOKOS

1. FEJEZET
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teni, vagy teljesen kikerülni. Míg a társasági adó nyereség alapján ke-
letkezik, az iparűzési adó alapja a nettó árbevétel. Ez tehát azt jelenti, 
hogy amennyiben keletkezik bevétel, úgy keletkezik adóalap is. Azonban, 
amíg a társasági adót veszteséges cégnek nyilatkozattétel esetén nem kell 
befizetnie, addig az iparűzési adót minden iparűzési tevékenységet végző 
vállalkozásnak be kell fizetnie, annak megfelelő mértékben, ahogyan erről a 
helyi önkormányzat határozott. 

Gyakori tévhit, hogy mivel az iparűzési adó jövedelem alapú és a nettó 
árbevétel az alapja, emiatt a bevétel keletkezésének helyén illetékes 
önkormányzat felé kell megfizetni az iparűzési adót. Ha belegondolunk, 
hogy ez a mai világban mit jelentene bármilyen szolgáltató vagy internetes 
vállalkozás esetén, akkor megérthetjük, hogy ezt szinte kivitelezhetet-
len volna adminisztrálni, vagy akárcsak nyomon követni. A valóságban 
az iparűzési adót ott kell megfizetni, ahol az iparűzési tevékenységet 
folytatja a vállalkozás.
Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mi számít iparűzési tevékenységnek 
és hol keletkezik?

AZ ADÓ ALANYA

„Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó 
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továb-

biakban: iparűzési tevékenység).”  

/1990. évi C. törvény a helyi adókról 35. § (1)/

A törvény tehát egyértelműen megfogalmazza, hogy az állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység számít iparűzé-
si tevékenységnek, és annak az önkormányzatnak kell megfizetni az 
iparűzési adót, amelyik közigazgatási területén végezzük az iparűzési 
tevékenységet.

Az 1990. évi C. törvény IV. fejezetét tovább boncolgatva arra is fény derül, 
hogy a jogalkotó az adó alanyának a vállalkozót jelölte meg, akinek a 
tevékenysége jövedelemszerzésre irányul, és székhellyel, vagy telep-
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hellyel rendelkezik a helyi önkormányzati illetékességi területen. 
Összegezve tehát: a jövedelemszerzésre irányuló iparűzési tevékenység 
bejelentett helyszíne határozza meg azt, hogy melyik önkormányzat felé 
kell megfizetni az iparűzési adót. Bejelentett helyszínnek a vállalkozás 
székhelye, telephelye, fióktelephelye számít.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos esetekben a törvény lehetővé teszi az 
adómentességet. Adómentesség áll fenn szabályozott ingatlanbefektetési 
társaság, ingatlanbefektetési elővállalkozás, valamint ezen társaságok pro-
jekttársasága esetén. További adómentesség állapítható meg önkormányzati 
rendelet formájában háziorvos, védőnő vállalkozó számára, ha az adóalapja 
nem éri el az évi 20 millió forintot. Létezik még néhány állami vagy állami 
felügyelet alá tartozó szervezet, szerveződés, de valószínűleg az Olvasó vál-
lalkozása sem ilyen, illetve feltehetőleg nem egyházat üzemeltet. Ha mégis 
így lenne, ahhoz gratulálok, mert akkor mentesül az adónem megfizetése alól.

AZ ADÓ ALAPJA ÉS ANNAK CSÖKKENTÉSÉT

LEHETŐVÉ TEVŐ TÉNYEZŐK

A társasági adóval ellentétben a helyi iparűzési adót akkor is be kell 
fizetni, ha a vállalkozás veszteségesen üzemel, hiszen az adó alapja a 
nettó árbevétel. Szerencsére az adóalap tovább csökkenthető az alábbi 
tételekkel az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 39. § (1) szerint:

a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások 
értéke, együttes - a (4)-(8) bekezdésben meghatározottak szerint 
számított - összegével,

b) az alvállalkozói teljesítések értékével, 

c) az anyagköltséggel, 

d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben  
elszámolt közvetlen költségével.

Anélkül, hogy jelentősen belemennénk a (4)-(8) bekezdésekbe látható, 
hogy az iparűzési adóalap általánosságban tényleg csak a legalapvetőbb, 
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leglogikusabb tételekkel csökkenthető. Ezen tételek is azért vannak, hogy a 
józan ész talaján maradjon az adóalap, komolyabb adócsökkentésre általában 
nem ad lehetőséget.

A pontos tájékoztatás jegyében érdemes szót ejteni néhány változásról a 
közelmúltból. A 2019. évet megelőzően 39/D paragrafus értelmében, - amely 
nem egyenlő a fentebb megemlített 1. bekezdés d) pontjával-, az iparűzési 
adóalap további 1 millió forint per fővel volt csökkenthető, amennyiben 
állományi létszám növekedés történt az adóévben, és a létszámbővítéshez 
nem vettünk igénybe állami támogatást. Amint látszik, ez gyakorlatilag az adó 
összegét maximum 20.000 forinttal csökkentette új munkahely teremtésen-
ként. Összességében elmondható, hogy jobban jártunk, ha állami támogatást 
vettünk igénybe új munkahelyteremtés esetén. A 2019-es adózással kapcso-
latos változások ezt a fajta IPA adóalap csökkentési lehetőséget el is törölték. 

További változás a közelmúltból, hogy számottevő IPA adóalap csökkentésre 
nyílt lehetősége a sportvállalkozásoknak, amely egybevág a kormány eddigi 
politikájával. A sportvállalkozások az alábbi tételekből származó árbevétellel 
is csökkenthetik iparűzési adóalapjukat a 2018 elejétől hatályos 2017. évi 
CLXIII. törvény 1. § (1) alapján:

• sportrendezvényre szóló belépőjegy-, bérlet értékesítés,

• reklámközzétételre irányuló szolgáltatásnyújtás,

• játékjog használati jogának ideiglenes vagy végleges átadása,

• a sportról szóló törvény szerinti szponzorálási szerződés alapján nyújtott 
szolgáltatás,

• sportrendezvény televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus- 
digitális módon való közvetítése,

• a sportról szóló törvény szerinti sportlétesítmény hasznosítása.

Ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy könnyedén nullára, de legalábbis 
drasztikusan csökkenthetik az iparűzési adóalapot, bárhol legyen is a szék-
helyük, telephelyük.
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Megjegyzés: Ha az Ön vállalkozása sportvállalkozás, akkor ennél a pont-
nál tovább nem érdemes olvasnia ezt a könyvet. Gratulálok! Önt nagy 
valószínűséggel nem érinti az iparűzési adó terhe, hiszen ha kompetens 
könyvelője van, akkor nullára tudja csökkenteni vállalkozása iparűzési 
adóalapját, de legalábbis drasztikusan csökkentheti azt.

AZ ADÓ MÉRTÉKE

„Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi 
mértékének felső határa… 2000. évtől az adóalap 2%-a.” 

/1990. évi C. törvény - a helyi adókról 40. § (1) c)/

Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról különbséget tesz az állandó és 
az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység között. Állandó 
jellegűnek minősül az iparűzési tevékenység ott, ahol a vállalkozás be-
jegyzett székhellyel, telephellyel rendelkezik. Az állandó jelleggel végzett 
iparűzési tevékenységet terhelő adó mértékének meghatározására egy 
adó alkalmazható. Helyi adó lévén azonban településenként eltérő lehet 
az adó mértéke, hiszen a törvény több módosítást követően 2%-ban 
maximalizálta a kivethető adó mértékét, de azon belül nem rendelkezett. 
Ez a 2% sem kevés, ha belegondolunk, hogy egy tevékenységéből faka-
dóan alacsony haszonréssel működő vállalkozásnak ez akár a különbséget 
jelentheti veszteség és nyereség között.

Példaként vehetjük a világ egyik legnagyobb autógyártóját, a Volkswa-
gent. Korábban olvastam egy tanulmányban, hogy a Volkswagen-nek 
mindössze 4% a haszonrése a könyvelésük alapján, tehát ha Budapesten 
lenne a székhelyük, és nem rendelkeznének telephellyel, akkor jó eséllyel 
a fele nyereségüket kifizetnék iparűzési adóra.

A törvény egyébként kitér az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységre 
is. A 37-es paragrafus 2. pontja úgy határozza meg, hogy „Ideiglenes 
jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi terü-
letén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
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a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár 
fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal 
végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot megha-
ladja, de nem éri el a 181 napot.

b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha 
annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy 
egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik szék-
hellyel, telephellyel.”

Ez tehát azt jelenti, hogy 30 napon belüli építőipari, bányászati tevé-
kenységből származó árbevétel a bejegyzett székhelyen és telephelyen 
adózik. 31 és 180 nap közötti tevékenység esetén pedig ideiglenes 
iparűzési tevékenységről van szó, ami megkezdett napok alapján szá-
molandó. Az ideiglenes IPA napi 5.000 forintban van maximálva, és a 
törvény nem rendelkezik egyértelműen, hogy mi számít az iparűzési 
tevékenység megszakításának. Amennyiben a tevékenység végzése 
180 napot meghaladó, vagy előreláthatóan meg fogja haladni, akkor 
a tevékenység helye telephelynek minősül, és annak rendje és módja 
szerint fizetendő az iparűzési adó.

Amennyiben állandó jellegű tevékenységnek minősül a végzett építőipari 
vagy bányászati tevékenység, és emiatt telephely keletkezik, akkor a 
vállalkozó köteles megosztani az iparűzési adóalapot a székhely és a 
telephely között. Az IPA adóalapot minden székhellyel és telephellyel 
rendelkező vállalkozás esetén meg kell osztani. Hogy milyen formában 
osztandó meg az iparűzési adóalap ilyen esetben, arra a könyv a későb-
biekben még kitér.
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MENNYIBE IS KERÜL EGY ÁTLAGOS MAGYAR

VÁLLALKOZÁSNAK A 2%-OS IPARŰZÉSI ADÓ?

Egy átlagos KKV éves nettó árbevétele kicsivel több, mint 55 millió 
forint a KSH 2016-os adatai alapján. A kerekített nettó árbevétel 

alapján számított IPA összege 1,1 millió forint évente.

Mivel nem célom senki zsebében sem turkálni, ezért a KSH által készített 
„A kis- és középvállalkozások helyzete hazánkban, 2016” című hivatalos 
publikáció adataihoz nyúlok vissza annak érdekében, hogy reális példával 
számolhassak. A tanulmányból kiderül, hogy 2016-ban egy átlagos KKV 
éves nettó árbevétele kicsivel több, mint 55 millió forint volt. Bizonyos 
vállalkozói tevékenységek lehetővé teszik az adóalap csökkentését, míg 
más tevékenységi körök nem. Az egyszerűség kedvéért és azért, hogy 
az Olvasót se zavarjam össze, kerekítsük egy átlagos KKV éves nettó 
árbevételét 55 millió forintra, mely a könnyebb számítás érdekében meg-
egyezik az iparűzési adóalappal is. A KSH adatból és az előbb leírtakból 
kiindulva az alábbi módon néz ki a matek:

IPA adóalap x IPA mértéke %-ban = fizetendő IPA per év

55.000.000 x 2% = 1.100.000 forint befizetendő iparűzési adó

Könyvelő- és vállalkozás-függő is, hogy az iparűzési adó alapját meny-
nyire tudja csökkenteni, de mint azt korábban említettem, drasztikus 
csökkentést pusztán könyvelési módszerekkel egy átlagos vállalkozás 
nem igazán tud konzisztensen eszközölni legálisan. A szolgáltatást nyújtó 
cégeknél például szinte lehetetlen az iparűzési adóalap csökkentése. A 
rendelkezésre álló csökkentési lehetőségek inkább azért vannak, hogy 
a nettó árbevételből levonható legyen az olyan költség, ami ha nem 
kerülne levonásra, akkor már irreálissá tenné az adóalapot, ha annak 
részét képezné.
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KISADÓZÓK ELŐNYBEN

Lényegében a vállalkozások 99%-át érinti az iparűzési adó megfizetésének 
terhe. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kisadózó vállalkozásoknál 
IPA adóalapja is lehet egyszerűsített. Az egyszerűsített iparűzési adó-
alap ebben az esetben éves 2,5 millió forintban van maximalizálva, 
amennyiben kizárólag csak székhellyel rendelkezik a kisadózó. Ez azt 
jelenti, hogy a kizárólag székhellyel rendelkező KATA vállalkozások évente 
mindössze 50.000 forint iparűzési adó megfizetésére kötelezettek pluszban 
a havonta megfizetendő adójuk mellett. Amennyiben telephellyel is ren-
delkeznek, úgy a telephelyen is keletkezik 2,5 millió forintnak megfelelő 
iparűzési adóalap. Habár feltételezem, a régebb óta vállalkozó Olvasók 
tisztában vannak a KATA által biztosított előnyökkel és hátrányokkal. 
Azoknak, akik első vállalkozásukat indítanák, röviden összefoglalom a 
főbb tudnivalókat.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) a következők számára 
választható:

• egyéni vállalkozók,

• egyéni cégek,

• kizárólag magányszemély tagokból álló betéti társaságok,

• közkereseti társaságok, amennyiben kizárólag magánszemély
tagjuk van,

• ügyvédi irodák 2018-tól.

Főbb előnyök:

• Kiszámítható és egyszerű adózás: havonta fix összegű (25.000 Ft, 
50.000 Ft, vagy magasabb nyugdíjra való igény esetén 75.000 forint) 
adót kell csak megfizetni, ami majdnem minden adónemet kivált. 
KATA bevalláson felül csak az éves vállalkozói személyi jövedelemadó 
bevallást kell beadni a vállalkozónak.
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• Egyszerűsített IPA adóalap.

• Egyszerű adminisztráció: csak bevételi nyilvántartást kell vezetnie 
a vállalkozónak.

• Biztosítotti jogviszonyt ad: azaz a vállalkozó egészségbiztosításra 
és nyugdíjellátásra is jogosult.

• A 12 millió forintos értékhatár túllépése esetén sem törlik a KATA 
adózásból a vállalkozást.

• ÁFA mentesség: 8 millió forintos bevételi értékhatárig alanyi ÁFA 
mentes lehet a vállalkozó. Ez jelentős árelőnyt jelent a piacon.

Főbb hátrányok:

• Az iparűzési adót nem váltja ki. A vállalkozónak ezt az adónemet 
ugyanúgy fizetnie kell, mint a más adózási formát választó vállalko-
zónak, amennyiben a helyi önkormányzat ettől nem tekint el.

• Fokozott adófizetési fegyelem szükséges: adótartozás esetén törlik 
a KATA adózásból a vállalkozást.

• Adminisztráció: az egyszerű adminisztráció már nem állja meg a he-
lyét, ha alkalmazottat foglalkoztat a vállalkozó. Költségelszámolást 
nem lehet alkalmazni, azaz a kiadásoknak, nincs bevételcsökkentő 
hatása. Ráadásul ÁFA alanyiság esetén már kell vezetni tételes költ-
ségelszámolást, és ÁFA bevallást kell benyújtani.

• Minimális ellátási jogosultság: mind a nyugdíj, mind a gyermek után 
járó pénzbeli járandóság, mind a munkanélküli ellátás minimális lesz. 
Ráadásul a gyermek után járó családi adó- és járulékkedvezményt 
nem lehet érvényesíteni.

• A 12 millió forintos értékhatár túllépése esetén 40%-os adót kell 
fizetni a 12 millió forint feletti bevételre.

• ÁFA mentesség: nem mindenki számára választható, és a 8 millió 
forintos értékhatárt elérve, már ÁFA kötelessé válik a vállalkozó. 
Hátrány még, hogy a vállalkozó a vele szemben felszámolt ÁFA-t 
nem igényelheti vissza.
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• Ellenőrzés: a vállalkozó is és a vevője is fokozott ellenőrzésre számít-
hat, mivel az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít a munkaviszonyt 
e vállalkozási formában vállalókra. A törvény szigorú megkötéseket 
tartalmaz. A hivatal a munkaviszony fennállásának vélelméből indul 
ki, és a vállalkozónak kell bizonyítania ennek ellenkezőjét. Akinek a 
bevétele nem egyetlen nagy megrendelőtől származik (pl. fodrász, 
tanácsadó stb.), annak nem lehet ebből problémája egy ellenőrzés 
során. Azonban akinek a bevétel jelentős része egyetlen vevőtől szár-
mazik, ott nagyon alaposan mérlegelni kell, hogy ez-e a megfelelő 
adózási forma számára.

• Korlátlan felelősség

Megjegyzés: Ha az Ön vállalkozása KATA-s vállalkozás és nem is tervez 
olyan szintű bővülést, ami indokolná más vállalkozási forma választását, 
akkor ennél a pontnál tovább nem érdemes olvasnia ezt a könyvet. 
Önnek nem fogja megérni a Win-Win alapú adóoptimalizálási modellt 
alkalmaznia, mert az évente kétszer befizetendő 25.000 forint az Ön 
számára előnyösebb pénzügyi szempontból.

ÚTRAVALÓ A FEJEZETBŐL

• Az iparűzési adót az 1990. évi C. törvény - a helyi adókról hívta 
életre.

• A helyi önkormányzat jogában áll kivetni, módosítani, és hatályon 
kívül helyezni az adót.

• Az adó alapja a nettó árbevétel, tehát veszteséget termelő vállalko-
zásnak is fizetnie kell.

• Az adó alanya minden jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet 
folytató vállalkozás. 

• Az adókötelesség az állandó jellegű iparűzési tevékenység helyén 
illetékes önkormányzat felé valósul meg. Ez a hely a székhely, és adott 
esetben a telephely. Az adó tehát nem a bevétel keletkezésének 
helyén illetékes önkormányzatnak fizetendő.
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• Ideiglenes jelleggel végzett építőipari, bányászati tevékenységből 
fakadóan is keletkezhet iparűzési adófizetési kötelezettség, illetve a 
fenti tevékenységek 180 napot meghaladóan állandó jellegű iparűzési 
tevékenységnek minősülnek. 

• Az adó maximuma 2%, amit a legtöbb önkormányzat előszeretettel 
ki is vet.

• A csökkentő tényezők jelentősen nem segítik az adóalap csökkentését 
egy átlagos KKV esetén.

• Sportvállalkozások, szabályozott ingatlanbefektetési társaságok, 
háziorvosok és védőnők, non-profit szervezetek, állami szervezetek 
és egyházak adómentességet, vagy komoly előnyöket élvezhetnek.

• KATA vállalkozás esetén az egyszerűsített adóalap 2,5 millió forint, 
így évi 50.000 forint a fizetendő IPA.

• Egy átlagos KKV évente 1.100.000 forintot fizet iparűzési adóra a 
nettó árbevétele alapján.

Az átlagos KKV-k ne búslakodjanak! A könyv többi része a megoldásról 
szól, és van fény az alagút végén.
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Amíg az előző fejezet az elméletről és a problémáról szólt, addig ez a 
fejezet a gyakorlati megoldáshoz vezető úthoz visz közelebb. Az eddi-
giekben megértettük az alapokat és megismertük a kereteket. Ebből a 
fejezetből azonban kiderül, hogy a rendszer mely elemei szolgáltatják 
a teljesen legális kiskapukat, melyek összehangolása esetén lehetőség 
nyílik a Win-Win alapú adóoptimalizálási modell alkalmazására. A fejezet 
célja, hogy megismertesse az Olvasót a megoldás elemeivel. Az elemek 
összehangolása a könyv későbbi részében következik be.

A MEGOLDÁS ELSŐ ELEME:

 A SZÉKHELY ÉS A TELEPHELY FÜGGETLEN

A TÉNYLEGES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK HELYÉTŐL

„A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az ön-
kormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel 
rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy 

egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.”  

/1990. évi C. törvény - a helyi adókról 37. § (1)/

Ahogyan ezt az előző fejezetben is taglaltuk, az állandó iparűzési tevé-
kenység helye határozza meg azt, hogy melyik település önkormányza-
tának fizetendő az iparűzési adó. Az állandó tevékenység helye pedig a 
hatályos törvények alapján a vállalkozás székhelye, telephelye. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy ahol nem rendelkezünk székhellyel vagy telephellyel, 
ott nem kell az adót megfizetni, kivéve az ideiglenes jellegű tevékenység 
esetén.  Az 1990. évi C. törvény - a helyi adókról 37. § (1) bekezdése 
ráadásul tovább is specifikálja ezt, és kimondja, hogy a tényleges tevé-
kenység helyétől független egy vállalkozás székhelye vagy telephelye.

2. FEJEZET

HOGYAN LEHET LEGÁLISAN 

MENTESÜLNI A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 

MEGFIZETÉSE ALÓL?
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Minden vállalkozásnak kell székhely a bejegyzéshez, de a tényleges 
tevékenységet a törvény értelmében nem kell ott végezni. Az iparűzési 
adót azonban kötelesek vagyunk a székhelynek, telephelynek otthont 
biztosító település önkormányzata felé megfizetni. Ennek egyik fő oka 
az lehet, hogy a jogalkotók tisztában voltak vele, hogy minden cég, ami 
nem termelő vagy gyártó tevékenységet végez, lényegében nem feltét-
lenül, vagy egyáltalán nem fizikai helyhez kötődő tevékenységet folytat. 
Ráadásul sok esetben előfordul, hogy a vállalkozói tevékenység egyik 
alapeleme a különböző helyszínek közötti mozgás, például a fuvarozók 
esetén, vagy a tevékenység egésze az interneten keresztül zajlik. Mivel 
azonban a törvényalkotók valahogyan minden vállalkozást be akartak 
vonni az adóalanyok körébe, így ez a megfogalmazás ezt lehetővé teszi. 
Egyúttal azt is jelenti, hogy a vállalkozás szíve joga eldönteni, hogy 
melyik településre helyezi székhelyét, vagy telephelyét, és tényleges 
tevékenységet az adott helyen nem kötelező végeznie. 

A MEGOLDÁS MÁSODIK ELEME:

 VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZATOK

“Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy: a… 
meghatározott adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már 
bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azon-
ban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az 

adóalanyok adóterheit.”   

/1990. évi C. törvény - a helyi adókról 6. § a)/

Néhány ellenpéldát leszámítva, a legtöbb önkormányzat rendszerint az 
iparűzési adó maximum mértékét veti ki, vagy tartja szinten, így maxi-
malizálva adóbevételeit. Néhány kisebb vidéki település önkormányzata 
igyekszik azonban vállalkozásbarát környezetet kialakítani azzal, hogy a 
helyi iparűzési adót jelentősen csökkenti, akár 0%-on is tartja. Mivel a 
törvény a helyi önkormányzatok kezébe helyezte a helyi adók bevezeté-
sének, módosításának és megszűntetésének jogkörét, így erre minden 
jogalapjuk megvan. Ez pedig gyakorlatilag a kulcsa az iparűzési adó alól
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való mentesülésnek, hiszen ha nincsen kivetett adó, vagy annak mértéke 
0%, akkor nincsen mit megfizetni. Az iparűzési adókedvezmény biztosítása 
annak érdekében, hogy vállalkozások tömegeit vonzzák a településre 
nem új keletű dolog. Közismert, hogy az 1990-es években rengeteg 
vállalkozás – köztük sok nagyvállalat is – Budaörsre költözött azért, hogy 
ilyen módon csökkentse iparűzési adóterheit. Ezen minden résztvevő 
nyert és erre büszkék is voltak mind a várost, mind a céget vezetők. A 
vállalkozások versenyelőnyhöz jutottak az alacsonyabb adóterhek miatt, 
Budaörs pedig vállalkozásbarát politikájával azt érte el, hogy azóta is az 
egy lakosra jutó legnagyobb bevétellel rendelkező települések illusztris 
társaságának élvonalát képezi Magyarországon. Napjainkban a nagyobb 
városok közül a győri városvezetés – a budaörsihez hasonlóan – ismerte 
fel az iparűzési adó csökkentésében rejlő lehetőségeket a város számára. 
A győri önkormányzat 2014 után 2018-ban is csökkentette a helyi vállal-
kozások számára az iparűzési adó mértékét, így az mostanra 1,6% lett.

Habár a nagyobb települések önkormányzatának gazdaságilag soha nem 
fog érdekében állni, hogy az iparűzési adót drasztikusan csökkentse, vagy 
konzisztensen ott tartsa, a kisebb településeknél erre lényegesen nagyobb 
hajlandóság mutatkozik. A kisebb, vidéki településeknek gazdaságilag 
megérheti az iparűzési adó 0%-on tartása is, mivel alapesetben kevés 
vállalkozás székhelye, telephelye kerül bejegyzésre a településre. Túlzott 
adóbevételtől nem esnek el, azonban ha következetesen 0%-on tartják 
az iparűzési adót, akkor vállalkozások tömegét vonzhatják a településre, 
vagy legalábbis azok székhelyét, telephelyét. Ezzel közvetetten vagy 
közvetlenül nemcsak helyi munkahelyeket teremthetnek, de többlet- 
bevételhez is jutnak, mivel a településen székhellyel rendelkező cégek 
a gépjárműadót is a helyi önkormányzatnak fizetik, és ennek 40%-a a 
helyi önkormányzatnál marad a 2018-ban hatályos adótörvények alap-
ján. Gondoljunk csak bele, hogy amennyiben a helyi önkormányzat elég 
kitartó tud maradni, egyre több cég székhelye, telephelye kerül majd 
bejegyzésre, és ez egy bizonyos szám fölött komoly plusz bevételt jelent 
a településnek.
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Magyarországon jelenleg nagyságrendileg 300-400 iparűzési adómen-
tes település van, de naprakész listát nehéz találni, mert ebből sok 
önkormányzat nem elég kitartó ahhoz, hogy 0%-on tartsa az iparűzési 
adót. Igazán azon önkormányzatokban lehet bízni ilyen szempontból, 
ahol mindig is 0% volt az IPA mértéke. Emellett elmondható az, hogy 
földrajzi szempontból minél előnyösebb a terület elhelyezkedése, és 
minél közelebbi a főbb gazdasági csomópontokhoz az országon belül, 
annál kevesebb település van az adott területen ahol az IPA mértéke 0%. 
Az iparűzési adó 0%-on tartása gazdaságilag megalapozott döntés, és 
az is, ha megemelik. Ha a helyi önkormányzat azt látja, hogy kevesebb 
pénzhez jut hosszabbtávon 0%-os iparűzési adóval, mintha bevezetné, 
akkor nem fog sokat gondolkozni azon, hogy bevezesse.

Habár a Win-Win alapú adóoptimalizálási modell alapját képezik a fenti 
sorok – hiszen kezd már látszódni, hogy miért nyer mind a helyi önkor-
mányzat, mind az adott vállalkozás –, azonban korai még arról beszélni, 
hogy ez maga a modell. Nézzük, hogyan kerül a helyére minden elem!

A MEGOLDÁS HARMADIK ELEME:

OLYAN TELEPÜLÉST VÁLASZTANI A VÁLLALKOZÁS

SZÉKHELYÉÜL, AHOL AZ IPARŰZÉSI ADÓ 0%

Mivel a törvény kimondja, hogy a vállalkozás székhelye, telephelye sza-
badon választható, és a tényleges vállalkozói tevékenységet egyáltalán 
nem kell a székhelyen vagy telephelyen folytatni, így az adott vállalkozás 
teljesen legálisan és szabadon dönthet arról, hogy székhelyét vagy telep-
helyét olyan vállalkozásbarát településen létesíti, vagy településre helyezi 
át, ahol a helyi önkormányzat adópolitikájának része, hogy az iparűzési 
adót 0%-on tartja. Az egyszerűség kedvéért egyelőre komolyabb részle-
tekbe nem megyünk bele, mert a lényeg, hogy megértsük a megoldás 
elemeit. Azonban a könyv végére érve, minden részletre fény derül.

A székhely-, telephely-létesítés vagy -áthelyezés egyik fő feltétele, 
hogy rendelkezésre áll egy ingatlan – vagy legalább egy irodahelyi-
ség – a településen, amely helyt ad a vállalkozásnak. Az ingatlan vagy
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irodahelyiség lehet a cég tulajdonában, de bérelheti is azt. Előbbi megvá-
sárlása és fenntartása elég költséges, míg utóbbi sem túl olcsó megoldás, 
ha egyáltalán találunk bérelhető irodát egy olyan kis vidéki településen, 
ahol az önkormányzatnak megéri az iparűzési adómentességet fenntartani. 
Emiatt felül kell vizsgálni, hogy az évi kétszer befizetendő iparűzési adó 
összege ró olyan komoly terhet a vállalkozásra, hogy megérje ingatlant 
vásárolni vagy irodát bérelni azon a településen, ahol jelenleg nincsen 
iparűzési adó. Az ingatlan vásárlását pusztán iparűzési adó alól való men-
tesülés miatt senkinek sem ajánlanám, hiszen könnyedén előfordulhat, 
hogy idén ugyan nincsen iparűzési adó az adott településen, de jövőre már 
annak bevezetése mellett dönt az önkormányzat. Az irodahelyiség bérlése 
megadja azt a fajta flexibilitást a vállalkozás számára, hogy az ingatlan 
vásárlás esetén az előbb említett kockázat orvosolható legyen. Azonban 
költségei miatt egyáltalán nem biztos, hogy az iroda bérlése pusztán az 
IPA mentesülése céljából lényegesen megéri egy adott vállalkozásnak. 
Ha a KSH korábban ismertetett 2016. évi adataiból indulunk ki, aminek 
alapján egy átlagos KKV nettó árbevétele 55 millió forint, és ez alapján 
fizetendő iparűzési adója éves szinten 1,1 millió forint, akkor könnyedén 
kiszámolható, hogy megéri-e irodahelyiséget bérelni vagy sem. Hiszen 
a fizetendő IPA-ból kell csak levonni az irodahelyiség bérlésének és üze-
meltetési díjának / rezsijének költségét. A bérleti és üzemeltetési díjon 
felül kb. 20.000 forint bruttó költség is biztosan felmerül, amit a postának 
fizetünk utánküldési szolgáltatásra azért, hogy székhelyre érkező céges 
leveleinket is biztosan továbbítsa az általunk megjelölt levelezési címre, 
és erre ne kelljen külön alkalmazottat biztosítanunk.

A példa kedvéért tehát számoljunk a következőkkel irodabérlés esetén:

• Fizetendő IPA: 1.100.000 forint / év

• Mini irodahelyiség bérlése: Kb. 25.000 forint + ÁFA / hó = 381.000 
forint / év

• Mini irodahelyiség üzemeltetési díja / rezsiköltsége: Kb. 15.000 forint 
+ ÁFA / hó = 228.600 forint / év

• Postai utánküldés költsége: Kb. bruttó 20.000 forint / év
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A fenti, igencsak baráti számítás alapján tehát 629.600 forintot kifizetünk 
azért, hogy 1.100.000 forintnyi adót takarítsunk meg. Ezzel 470.400 forin-
tot takarítunk meg éves szinten. Az ingatlanpiac aktuális állapotát tekintve 
igencsak barátságos költségszámítást vettem alapul, és jelenleg nem úgy 
tűnik, hogy az ingatlan / iroda bérleti díjak csökkenése reálisan elvárható 
lenne az elkövetkezendő években, tekintettel az országosan általánosan 
fennálló munkaerőhiányra és gazdasági növekedésre. Legalábbis a könyv 
írásakor 2018-ban csökkenésre nem adnak okot a főbb mutatók. 

Felmerül a kérdés tehát, hogy megéri-e ez a 470.400 forint megtakarított 
adó? Azt kell mondanom, hogy lényegében megérheti, hogy béreljünk 
egy mini irodahelyiséget pusztán az iparűzési adóterhek minimalizálása 
érdekében, de érdemes megvizsgálni, hogy az ezzel kapcsolatos költ-
ségek hogyan csökkenthetőek tovább.

ÚTRAVALÓ A FEJEZETBŐL

• A megoldás első eleme: A székhely és telephely független a tény-
leges tevékenység végzésének helyétől, továbbá nem kötődik a 
bevételszerzés helyéhez sem.

• Minden vállalkozás szabadon és legálisan dönthet arról, hogy hova 
helyezi székhelyét, telephelyét.

• A megoldás második eleme: Vállalkozásbarát önkormányzatok.

• A nagyobb, vagy a gazdasági és földrajzi szempontból előnyös terü-
leteken fekvő települések önkormányzatainak az az érdeke, hogy az 
iparűzési adót bevezessék, és maximum mértéken tartsák.

• Csak a kisebb vidéki települések önkormányzatainak éri meg az ipa-
rűzési adómentes adópolitikát fenntartani, de a konzisztencia bizto-
sítása fontos ilyen szempontból. Előnyben vannak azon települések, 
ahol soha nem is volt bevezetve az iparűzési adó.

• A megoldás harmadik eleme: Olyan települést választani a vállalkozás 
székhelyéül, ahol nincsen iparűzési adó.
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• A székhely, telephely létesítésének vagy áthelyezésének egyik fő fel-
tétele, hogy rendelkezésre álljon legalább egy iroda a településen, 
melynek címét használhatjuk, és otthont adhat a vállalkozásnak.

Kockázatelemzést és költségszámítást követően egy átlagos KKV-nek az 
ingatlan / iroda vásárlása nem, de mini irodahelyiség bérlése megérheti, 
még akkor is, ha a cél pusztán az iparűzési adó alól való mentesülés. 
Habár az irodabérlés megérheti, de létezik-e ennél lényegesen költség-
hatékonyabb megoldás is az iparűzési adómentesség elérésére?
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3. FEJEZET

AZ IPARŰZÉSI ADÓMENTESSÉG 

LEGKÖLTSÉGHATÉKONYABB ESZKÖZE

„A székhelyszolgáltatás nem szükséges, de elégséges feltétele
az adó csökkentésének.” 

 /László Bence, heureka Kreatív Kft társalapító/

Bence üzleti partnerem, és a könyv írása közben vele is konzultáltam időközön-
ként, mert cégük, a heureka Kreatív Kft, kiváló segítséget nyújtott számomra 
nemcsak a könyv publikálásával kapcsolatban, de egyéb, cégemet érintő 
reklámmal és marketinggel kapcsolatban is. Csak ajánlani tudom őket, ha 
valakinek profi full-service vagy akárcsak részleges marketing segítségre van 
szüksége. A fenti mondatot annyira tökéletesen megfogalmazta egyik konzul-
tációnk során, hogy elhatároztam, beleteszem a könyvbe a megfelelő helyre.

Ez a fejezet arra hivatott, hogy teljes megértést biztosítson, és átfogó képet 
adjon az egyetlen igazán költséghatékony megoldásról az iparűzési adóterhek 
megszűntetésére. Ez a székhelyszolgálat iparűzési adómentes településen. 
A fejezetben többek között körüljárjuk az alábbiakat:

• Miért a székhelyszolgáltatás az abszolút megoldás az iparűzési adó 
optimalizálására?

• Mik azok a hatályos jogi rendelkezések, amiknek minden korrekt 
székhelyszolgáltatónak meg kell felelnie?

• Mik az általános tévhitek és sztereotípiák a székhelyszolgáltatókkal 
szemben?

• Mik a veszélyei annak, ha nem megfelelő székhelyszolgáltatót 
választunk?

• Mik a korrekt, megbízható székhelyszolgáltató ismérvei?
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• Miért lényeges körültekintően választani, és hogyan válasszunk 
valódi székhelyszolgáltatót? 

MIÉRT A SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

AZ ABSZOLÚT MEGOLDÁS AZ IPARŰZÉSI ADÓ

OPTIMALIZÁLÁSÁRA?

Egy átlagos KKV évente körülbelül 950.000 forintot tud megtaka-
rítani iparűzési adómentes székhelyszolgáltatás igénybevételével.   

/számítás a KSH 2016. évi adatai alapján/

Habár a törvény úgy határoz, hogy a vállalkozás székhelyét, telephelyét 
a vállalkozónak szíve joga saját belátása szerint megválasztania, és sem 
a tevékenységének a helye, sem a bevételszerzés helye nem kell, hogy a 
vállalkozás székhelye vagy telephelye legyen, az, hogy kell legalább egy 
mini iroda, mely székhelyként vagy telephelyként tud szolgálni, ad némi 
kötöttséget. Az előző fejezetben lévő számítás alapján konklúzióként le-
vonható volt, hogy pusztán az iparűzési adómentesség miatt önmagában 
is érdemes lehet mini irodát bérelnünk. Azonban ha székhelyszolgáltatást 
veszünk igénybe, akkor nemcsak költségeink csökkennek jelentősen, 
hanem rugalmasabban és gyorsabban is tudunk székhelyet módosítani, 
amennyiben a helyi önkormányzat mégis bevezetné az iparűzési adót 
az adott település.

A korábbi számítás, mellyel megnéztük, hogy egy átlagos KKV mennyit 
tud megtakarítani egy irodabérléssel iparűzési adómentes településen, 
így változik székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén:

• Fizetendő IPA évente: 1.100.000 forint (55 millió x 2%)

• Székhely-szolgáltatási díj (3 megbízható iparűzési adómentes 
székhelyszolgáltató havi díjának átlaga): 9.800 forint + ÁFA / hó = 
149.352 forint / év

Végeredmény: Kb. 950.000 forint megtakarítás egy átlagos KKV esetén.
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Az előző fejezetben kerekítve 500.000 forint volt a megtakarításunk 
az ingatlan vagy irodahelyiség bérlése esetén. Ehhez képest a közel 1 
millió forint dupla akkora megtakarítást jelent, illetve ez kiszélesíti azon 
vállalkozások körét, akiknek megéri az iparűzési adókötelezettség okozta 
költségeik ilyen módon való optimalizálása, hiszen kisebb nettó árbe-
vétel esetén is megéri lépéseket tenni az iparűzési adómentesség felé. 
Kisebb általánosítással kimondható, hogy az a vállalkozás (kivéve KATA), 
amely fizikailag nem helyhez kötött tevékenységet végez, és éves nettó 
árbevétele eléri, vagy meghaladja a 8.000.000 forintot, úgy tud szék-
helyszolgáltatást igénybe venni, hogy közben pénzt takarít meg annak 
segítségével. Kimondható, hogy a fenti kritériumoknak megfelelő összes 
Bt.-nek, Kft.-nek, Zrt.-nek érdemes lehet felülvizsgálnia, hogy iparűzési 
adómentes településen működő székhelyszolgáltatás igénybevételének 
segítségével teljesen legálisan optimalizálja iparűzési adóalapja okán 
felmerülő költségeit.

Amennyiben vállalkozásunk nettó árbevétele nemhogy 8.000.000 forintnál 
több, de egy átlagos KKV-nél is jobban teljesít, úgy a megtakarítás ösz-
szege is arányosan növekszik. Sarokszámként alkalmazható, hogy minden 
10 millió forintnyi nettó árbevétel esetén 200.000 forintot takaríthatunk 
meg. A könyvben szereplő számítás alapján könnyedén kiszámolható, 
hogy saját vállalkozásunk évente mennyit takaríthat meg az iparűzési adó 
okozta költségek székhelyszolgálattal történő optimalizálásával.

MIK AZ ÁLTALÁNOS TÉVHITEK, SZTEREOTÍPIÁK 

 A SZÉKHELYSZOLGÁLTATÓKKAL SZEMBEN,

ÉS VAJON MEGALAPOZOTTAK-E?

Sokan ódzkodnak a székhelyszolgáltatás igénybevételétől, melynek vé-
leményem szerint a túlzott általánosítás és a sok tévhit az oka. Rengeteg 
általános tévhit vagy akár sztereotípia létezik a székhelyszolgáltatókkal 
szemben. A teljesség igénye nélkül érdemes sorra venni a legáltaláno-
sabbakat. Sajnos azt kell mondanom, hogy sok esetben hallottam olyan 
történeteket, amik kiváló táptalajt biztosítanak a tévhiteknek. Azonban azt 
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gondolom, hogy az általánosítás ritkán ésszerű megközelítés, és semmi 
esetre sem szabad megítélni az összes székhelyszolgáltatót az alapján, 
hogy néhányuk az üzleti etikával és korrektséggel ellentétesen üzemelteti 
vállalkozását. Ez olyan volna, mintha azt mondanánk, hogy minden taxis 
pörgeti az órát, vagy minden gazdag ember lop és adót csal. Habár mind 
a két esetre tudok példát mondani, legalább ugyanennyi ellenpéldám 
is van. Egy vállalkozás korrektsége, megbízhatósága, etikussága nem a 
tevékenységi körön múlik, hanem azon, hogy milyen emberek működtetik.

1. Tévhit: „A székhelyszolgáltatás illegális tevékenység, és az összes 
székhelyszolgáltató bűnöző.”
Valójában, ahogyan azt a könyvben korábban tárgyaltuk, a hatályos 
törvényeknek megfelelően bármilyen vállalkozás oda teszi a székhe-
lyét, telephelyét ahova szeretné, függetlenül a tevékenység helyétől. 
Erre nyugodtan használhat székhelyszolgáltatót, mint költséghatékony 
megoldást. Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a székhelyszolgál-
tatóknak külön jogi követelményeknek kell megfelelniük, melyekben 
nemcsak azt írják elő, hogy milyen kötelező követelményeknek kell 
eleget tennie a székhelyszolgáltatónak, hanem azt is, hogy milyen 
minimum feltételeknek kell megvalósulnia a szolgáltatás keretein 
belül. Erről bővebben még lesz szó a könyvben. A lényeg, hogy a 
székhelyszolgáltatás törvényileg biztosított, külön rendelettel 
szabályozott tevékenység. A 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet - a szék-
helyszolgáltatásról szigorította azt a feltételrendszert, melynek meg 
kell felelnie egy székhelyszolgáltatónak.

 
2. Tévhit: „Minden székhelyszolgáltató cégtemető.”

Habár ez egy igen komoly általánosítás, a székhelyszolgáltatók kö-
zött – elsősorban a budapestiek között – valóban sok a cégtemető. 
Magam is hallottam olyan sztorikat, ahol cégiratokat üres tejes do-
bozban tároltak. Ebből kikövetkeztethető, hogy mennyire volt valódi 
a székhelyszolgáltatás, a leveleket hogyan kezelték, és mennyire volt 
elérhető, megbízható az ügyfélszolgálat vagy a cégvezetés. A levelek 
kezelése igen fontos tényező, mert amennyiben a hivatalos leveleket 
nem veszik át, vagy tartalmáról nem értesül időben a vállalkozó, az bün-
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tetéseket, fizetési meghagyást, végrehajtást, adószám-törlést, kény-
szertörlést is vonhat maga után. További probléma a cégtemetőkkel, 
hogy nem szűrik meg, kinek szolgáltatnak. Ez azért jelenthet prob-
lémát, mert ha egy adott helyrajzi számon túl sok simlis cég van, 
akkor a normálisan, korrekt módon működő, ugyanarra a székhelyre 
bejelentett céget is fokozottabban figyelheti majd az adóhatóság, 
amennyiben ugyanolyan tevékenységi köre van, mint a csaló cégnek. 
Ez nem jelenti, hogy ellenőrizni fogják, de jobban odafigyelnek rá. Itt 
megjegyezném, hogy nem a székhelyszolgáltató felelőssége, hogy 
egy adott ügyfél hogyan vezeti a vállalkozását, de annak a biztosítása, 
hogy kiszűrhetően svindler céget ne engedjen a székhelyre, az igen. 
Ezzel a meglévő ügyfélkör érdekeit védi.

FONTOS: Nem minden székhelyszolgáltató cégtemető, és a kö-
vetkező alfejezetben konkrétan megmutatom, hogy mi alapján 
lehet könnyedén különbséget tenni cégtemető és valódi szék-
helyszolgáltató között.

 
3. Tévhit: „A NAV hetente akár többször is ellenőrizni fog, amint 

székhelyszolgáltatóhoz viszed a céged.”
Nem igaz. Már korábban is írtam, hogy a cégtemetőknél hemzsegő 
simlis cégek miatt a hasonló tevékenységi körrel rendelkező korrekt 
vállalkozás is fokozott figyelmet kaphat, de ez nem von maga után 
ellenőrzést. Az adóhatóság is megerősítheti azt a tényt, ha egy vál-
lalkozás minden törvényi előírást, határidőt betart, akkor nem fogják 
többször ellenőrizni csak azért, mert székhelyszolgáltatónál van. 
Ráadásul egy NAV ellenőrzés nem úgy zajlik, hogy minden az adott 
helyrajzi számra bejelentett céget végig ellenőriznek. A NAV mun-
katársai mindig konkrét indokkal végzik az ellenőrzést és kifejezetten 
egy adott cég, vagy cégek kapcsán érkeznek helyszínre. Ilyenkor a 
székhelyszolgáltató feladata segíteni az adóhatóság munkatársait, 
és biztosítani, hogy minden szükséges információt megkapjanak.

4. Tévhit: „Romlik az adós minősítésed, ha székhelyszolgáltatót 
használsz.”
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Sokan félreértelmezik ezt. A 2017. évi CL. törvény - az adózás 
rendjéről 157. § foglalkozik a kockázatos minősítés feltételeivel. 
Egyetlen pontban tesz olyan említést, mely részben kapcsolódik 
székhelyszolgáltatáshoz:

„Székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és az adóigazga-
tási eljárás akadályozása miatt véglegessé vált határozatban mulasztási 
bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három 
évben.” - 2017. évi CL. törvény - az adózás rendjéről 157. § (1) h)

Ez alapján kimondható, hogy csak azért, mert valaki székhelyszolgál-
tatót használ, még nem lesz kockázatos adósnak minősítve kizárólag 
akkor, ha mellette akadályozza az adóigazgatási eljárást is és ezért 
megbüntetik.

Ez tehát azt jelenti, hogy pusztán amiatt, mert valaki székhely-
szolgáltatóhoz van bejegyezve, még nem romlik az adós minő-
sítése. Fontos megértenünk, hogy az adóhatóság és a jogalkotók 
is a cégtemetők ellen hoznak intézkedéseket, nem pedig a valódi 
székhelyszolgáltatókkal szemben. Céljuk a cégtemetők visszaszorítása, 
nem pedig a székhelyszolgáltatók elleni keresztes háború.

5. Tévhit: „A székhelymódosítás rengeteg papírmunkával, adminiszt-
rációval jár és költséges.”
Valójában az adminisztráció túlnyomó részét a székhelyszolgáltató, 
a könyvelő és az ügyvéd végzi. Ráadásul bizonyos székhelyszol-
gáltatók hajlandók átvállalni a székhelymódosítással, cégalapítással 
kapcsolatos ügyvédi díjat. A cégvezetőnek általában érdemes a 
bankjával egyeztetnie a székhelymódosítást és gondoskodnia kell 
új bélyegzőről. Minden esetben szükség van postai meghatalmazás 
aláírására is, mely elengedhetetlen a levelek megfelelő kezeléséhez 
a székhelyen.

6. Tévhit: „Jelentősen romlani fog a kockázati besorolásod, mert 
székhelyszolgáltatást veszel igénybe.”
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Ez túlzó általánosítás. A kockázati minősítésnél általában valóban 
vizsgálják, hogy székhelyszolgáltatóhoz van –e bejelentve egy adott 
vállalkozás. Ez azért fontos tényező, mert esetenként nehezebb le-
het elérni a vállalkozás vezetését a hivatali szerveknek, vagy a hitelt 
nyújtónak.

Fontos azonban megjegyezni, hogy általában ez csak egyetlen té-
nyező a több száz tényező közül, amit vizsgálnak a hitelminősítésnél 
/ kockázati minősítésnél. A Bisnode Magyarország Kft. hivatalosan 
is megerősítette számomra, hogy attól, hogy egy vállalkozás szék-
helyszolgáltatást vesz igénybe, még jogosult lehet az általuk kiállított 
A, AA, vagy akár AAA kockázati minősítésre, amennyiben az egyéb 
kritériumoknak megfelel.

A Bisnode A, AA, vagy AAA minősítési tanúsítványok valamelyikére 
a magyar vállalkozások kevesebb, mint 9,9%-a jogosult. Igencsak 
komoly feltételrendszernek kell megfelelni bármelyik besorolás meg-
szerzéséhez. A Bisnode Európa egyik legnagyobb üzleti információ-
szolgáltatója, és az általuk kiállított kockázati minősítési tanúsítványok 
nemzetközileg elismertek.

MIK A KORREKT, MEGBÍZHATÓ

SZÉKHELYSZOLGÁLTATÓ ISMÉRVEI?

Fontos, hogy különbséget tudjunk tenni cégtemető és valódi székhely-
szolgáltató között. Vállalkozásunk számára az utóbbit válasszuk, ha nem 
akarunk kellemetlen meglepetéseket. Az alábbiak komoly segítséget 
nyújthatnak annak meghatározásában, hogy jól válasszunk:

• Saját ingatlan: A 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet - a székhelyszolgál-
tatásról lényegében eléggé leszabályozta azt, hogy milyen ingatlant 
lehet székhelyszolgáltatásra hasznosítani. A rendelet 4. bekezdése 
kimondja: “Székhelyül – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan 
ingatlan szolgálhat, amely a megbízott székhelyszolgáltató kizáróla-
gos tulajdonában áll, vagy amelyre a megbízott használati jogát az
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ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.” Anélkül, hogy belemennénk az 
5. bekezdésbe, látható, hogy a jogalkotónak is az a véleménye, hogy 
egy megbízható székhelyszolgáltató rendelkezzen saját ingatlannal, 
ahol székhelyszolgálatot biztosít. Habár az 5. bekezdés további le-
hetőségeket biztosít, fontos megerősítés számunkra, ha az ingatlan 
a szolgáltatást biztosító cég tulajdonában van.

• Levelek kezelése: Érdemes utánajárni és rákérdezni, hogy a leveleket 
hogyan kezeli a székhelyszolgáltató. Egyáltalán nem mindegy, hogy 
egy hatósági levél átvételére időben sor kerül, vagy sem. Illetve, mi-
kor és milyen formában tudunk értesülni a levél átvételéről és annak 
tartalmáról? A 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet - a székhelyszolgáltatásról 
minimum elvárásként meghatározza, hogy a székhelyszolgáltatónak 
biztosítania kell a levelek átvételét, és az átvételt követő 1 munka-
napon belül értesítenie kell az ügyfelet. Ez bár szükséges, de adott 
esetben nem elégséges szolgáltatás. Fontos rákérdezni, hogy meg-
hatalmazás keretében szkennelik-e a leveleket, és megküldik-e az ott 
bejelentett társaságok elektronikus levelezési címére. Az információ 
korában fontos minél hamarabb értesülni a fontos levelek tartalmáról.

• Iratok tárolása: A székhelyen minimum az alábbi iratokat kell köte-
lezően tárolnia egy vállalkozásnak a székhelyszolgáltatókat érintő IM 
rendelet alapján: 
 – a cég cégiratai,
 – hatósági engedélyei,
 – az adóhatósághoz történő adat bejelentési kötelezettségeivel 

összefüggő iratai,
 – számviteli törvény szerinti beszámoló.

Fontos, hogy ezek az iratok a külvilágtól elzárva, rendezetten legye-
nek tárolva.

• Az ár egy szűrő: A magas ár nem feltétlenül jelenti azt, hogy minőségi 
székhelyszolgáltatóval állunk szemben, de nagyon hasznos figyelembe 
venni akkor, ha cégtemetőket akarunk kiszűrni. A cégtemetők üzleti 
modelljének szerves része, hogy általában nagyon olcsón dolgoznak, 
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hiszen alapvetően az a céljuk, hogy a lehető legtöbb vállalkozást 
bevonzzák függetlenül attól, hogy azok minősége milyen. Ha néhány 
száz vagy ezer forintba kerül a székhelyszolgáltatás havonta, akkor az 
jó indikátor arra, hogy potenciálisan cégtemetővel állunk szemben. 
Iparűzési adómentes településen székhelyet vagy telephelyet biztosító 
szolgáltató esetén egy fokkal még könnyebb dolgunk van. Iparűzési 
adómentes székhelyszolgáltató esetén fontos ugyanis látni, hogy az 
ár gyakorlatilag azt a szintet határozza meg, ahonnan a szolgáltatást 
igénybevevő vállalkozás elkezd pénzt megtakarítani. Ha az iparűzési 
adómentes székhely díja például 5.000 forint havonta, az azt jelenti, 
hogy a székhelyszolgáltató már az évente 4 millió forintos nettó ár-
bevételt termelő cégekre is lő, ami jócskán a KATA szint alatt van. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a székhelyszolgáltatónak nem fontos, 
hogy mennyire stabil cégeket enged be, hiszen az üzleti modelljének 
a sikere a sok ügyfélre, nem pedig a minőségi ügyfélkörre épül.

• Több ezer ügyfél: Habár jó marketingfogásnak tűnik, ha valaki azzal 
henceg, hogy több ezer ügyfele van, székhelyszolgáltatók esetén ez 
inkább óvatosságra adhat okot. Minél több az ügyfél, annál több a 
levél, annál több az adminisztráció, annál több dologra kell figyelni, 
és annál nehezebb biztosítani az érkező és meglévő cégek minősé-
gét. Ha egy székhelyszolgáltatónak több ezres ügyfélköre van, az 
még nem feltétlenül cégtemető, de érdemes jobban utánajárni az 
ügyfélszolgálatnak, az alkalmazottak számának, és rákérdezni hogyan 
szűrik ügyfeleiket.

• Túl kevés alkalmazott: Ha a minimum szintű levélkezelés mellett 
megbízható ügyfélszolgálatot, minőségi ügyfélkört, és korrekt szék-
helyszolgálatot akar valaki biztosítani, ahhoz egy hatékony rendszer 
mellé alkalmazottak is kellenek. Ha sok száz, vagy akár több ezer 
cégre egy alkalmazott jut, az bizony óvatosságra ad okot.

• A székhelyszolgáltató szűr, a cégtemető nem: Míg a cégtemető 
nem kérdez, és nem válogat a cégek között, addig a minőségi szék-
helyszolgáltató nemcsak kérdez, de igencsak megszűri, hogy milyen 
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vállalkozást fogad be a székhelyére. Érdemes odafigyelni, hogy 
mennyire, és megkérdezni, milyen konkrét módszerekkel szűri meg 
potenciális és meglévő ügyfeleit a kiszemelt székhelyszolgáltató, 
hogy mi is megszűrhessük őt.

• Ügyfélszolgálat: Érdemes felhívni az ügyfélszolgálatot. Hogyan 
kommunikál, aki a másik oldalon ül? Vajon egyáltalán felveszik-e? 
Ha nem veszik fel, visszahívnak-e? Ha email-t írok, mennyi időn belül 
kapok választ? Az ügyfélszolgálat ellenőrzése bármilyen szolgáltatás 
igénybevétele előtt hasznos.

• Igényes iroda a településen: Vajon az az iroda vagy ingatlan, ahova 
a vállalkozás ténylegesen be lesz jelentve, igényesen van kialakítva, 
vagy egy összetákolt sufni lenne a vállalkozás otthona? Van-e tárgyaló, 
és igénybe lehet-e venni? 

• Tapasztalat: Hány éves tapasztalattal rendelkezik a székhelyszolgál-
tató? Mióta van a piacon?

A felsorolt pontok közül a legfontosabb, hogy az ár - ügyfélszám 
- alkalmazottak száma összefüggést tisztán lássuk. Az átlagosnál 
alacsonyabb ár, több ezer ügyfél, és kevés alkalmazott kombinációja 
valószínűleg cégtemetőt takar. Ilyenkor mindig kérdezzünk rá konkrétan, 
hogy hogyan képesek ennyire hatékonyan végezni a dolgukat, és milyen 
módszerekkel szűrik meg az ügyfeleiket. Ha a választ követően minket 
erre-arra hivatkozva nem szűrnek meg, akkor 90%, hogy cégtemetővel 
állunk szemben, és ha nem az adóhatóság elől való menekülés a cél, 
akkor mi meneküljünk a cégtemetőtől.

ÚTRAVALÓ A FEJEZETBŐL

• Egy átlagos KKV számára az iparűzési adómentesség legköltségha-
tékonyabb eszköze az iparűzési adómentességet biztosító székhely-
szolgáltató igénybevétele.

• Egy átlagos KKV évente közel 1 millió forintot tud megtakarítani ipar-
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űzési adómentes székhelyszolgáltatás igénybevételével, de mindig 
számoljuk ki, mennyit jelent ez a saját vállalkozásunk esetén.

• Egy valódi székhelyszolgáltató önmagában is sok előnyt biztosíthat, 
azonban egy cégtemető hátrányt jelenthet egy korrekt vállalkozás 
életében.

• Ne dőljünk be a tévhiteknek, inkább szűrjük meg, milyen székhelyszol-
gáltatót veszünk igénybe.

• A legfontosabb utánanézni az ár - ügyfélszám - alkalmazottak száma 
összefüggésnek.

• Másodlagos szűrők lehetnek: az ügyfélszolgálat minősége, a saját 
ingatlan, és- hogy milyen módszerrel szűri meg ügyfeleit a székhely-
szolgáltató.



-41-

4. FEJEZET

A WIN-WIN ALAPÚ

ADÓOPTIMALIZÁLÁSI MODELL©

Mostanra már nyilvánvaló, hogyha az iparűzési adómentesség eléréséhez 
székhelyszolgáltatót használ egy vállalkozás, az a legköltséghatékonyabb 
számára. A Win-Win alapú adóoptimalizálási modell lényegében arról szól, 
hogy a helyi önkormányzat, a székhelyszolgáltató, és a székhelyszolgáltatást 
igénybe vevő vállalkozás szoros együttműködése segítségével, és a hatályos 
törvények, rendeletek, jogszabályok szigorú betartásával és felhasználásával 
olyan lehetőség alakuljon ki, amivel mindhárom résztvevő profitálni tud. 
A modell azért tud jól működni, mert biztosítja, hogy a résztvevők együtt 
előrébb jussanak, mint ahogyan arra külön-külön képesek lennének. 
A következő oldalon szereplő ábra átfogó képet ad a modellről, és arról, 
milyen gyakorlati előnyöket nyújt az egyes résztvevők számára. 
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MIT NYER A HELYI TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA

ÉS A HELYI KÖZÖSSÉG A WIN-WIN

ALAPÚ ADÓOPTIMALIZÁLÁSI MODELL ALKALMAZÁSÁVAL?

A modell egyik résztvevője a helyi önkormányzat, aki biztosítja a vál-
lalkozásbarát adópolitikát azzal, hogy az iparűzési adót 0%-on tartja. 
Ez lényegében azon kistelepüléseknek éri meg, akik alapvetően kevés 
céget tudnak bevonzani önerőből, és kevés helyi vállalkozásnak adnak 
otthont. Azzal, hogy konzisztensen vállalkozásbarát adópolitikát folytatnak, 
több cégnek tudnak otthont biztosítani, mert vonzóbbá válnak a cégek 
számára. Ezzel a következő előnyökhöz jutnak:

• Több bevételük származik, mert a céges autók utáni súlyadót a vál-
lalkozások a helyi önkormányzatnak fizetik, melynek 40%-a az önkor-
mányzatnál marad.

• A helyi településen közvetett vagy közvetlen módon több munkahely 
jön létre.

• Kifejezetten a Win-Win alapú adóoptimalizálási modellt alkalmazó 
székhelyszolgáltatók segítik a helyi közösséget azzal, hogy a helyi 
önkormányzat támogatásgyűjtésében aktívan közreműködnek, és 
kommunikálják a székhelyszolgáltatásukat igénybe vevő ügyfeleik 
felé az önkormányzat támogatásgyűjtését és annak célját. Ezzel olyan 
többletbevételhez juttatják az önkormányzatot, amelynek közvetlen, 
pozitív kihatása van a helyi közösség életére. Gyakori nemcsak a 
helyi önkormányzat által szervezett programok támogatása, de a 
helyi óvodák, iskolák, orvosi létesítmények felújítása vagy eszközeik 
korszerűsítésének támogatása.

Gondoljunk csak bele, mekkora segítség egy kis önkormányzatnak, 
ha akárcsak 100 cég jelképes összegű támogatást biztosít évente csak 
egyszer, amellett, hogy a céges járművek súlyadójának 40%-a az ön-
kormányzatnál köt ki. Ezen többletbevétel teszi lehetővé, hogy a helyi 
önkormányzat 0%-on tartsa az iparűzési adót hosszútávon, miközben 
minőségi életszínvonal javulást biztosít a helyi településen élők számára.
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MIT NYER A SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁST

IGÉNYBE VEVŐ VÁLLALKOZÁS A WIN-WIN

ALAPÚ ADÓOPTIMALIZÁLÁSI MODELL ALKALMAZÁSÁVAL?

Érdekes módon gyakori feltételezés, hogy egy székhelyszolgáltatás 
annyiból áll, hogy bizonyos havi díjért otthont biztosít egy vállalkozás 
számára. Ennél lényegesen többről van szó, de lássuk, pontosan milyen 
előnyöket nyújt a szolgáltatást igénybe vevő vállalkozás számára:

• A vállalkozásnak nincsen szüksége irodavásárlásra, vagy irodabérlésre 
a településen.

• Költséghatékony megoldást biztosít arra, hogy a magánélet és a 
munka könnyebben szétválhasson, mert a lakóhely nem a vállalkozás 
székhelye egyben. A nyugodt családi élet az alapja egy jól működő 
vállalkozásnak, érdemes fizikailag is szétválasztani a munkahelyet az 
otthontól. Nem valószínű, hogy sokan szeretik vendégül látni ottho-
nukban az adóhatóság embereit.

• A cégtáblát önköltségen elkészíttetik és kihelyezik a hatályos jogsza-
bályoknak megfelelően a székhelyszolgáltatást biztosító ingatlanra.

• Az igényes székhelyszolgáltatók tárgyalót biztosítanak kulturált iro-
dában, és a felmerülő igény esetén időpontot biztosítanak, mely 
a székhelyszolgáltatás részét képezi akár részben, akár egészben. 
Budapesten teljesen érthető, ha az alap szolgáltatási díj nem tartal-
mazza a tárgyaló használatát, mivel az ingatlanárak, illetve bérleti 
díjak magasabb árfekvésben helyezkednek el.

• A székhelyre érkező leveleket átveszik, arról az ügyfelet 1 munkana-
pon belül értesítik, illetve felhatalmazás és igény esetén szkennelik a 
levél tartalmát az ügyfélnek, hogy késlekedés nélkül tájékozódhasson 
a levél tartalmáról.

• A székhelyre érkező leveleket megőrzik, amíg az ügyfél érte jön, vagy 
meghatározott időközönként továbbítják a megadott levelezési címre. 
A céges leveleket biztonságosan, folyamatosan, pontosan kezelik.
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• Fogadják az adóhatóság munkatársait ellenőrzés esetén és biztosítják a 
székhelyen kötelezően tárolandó iratokhoz és egyéb információkhoz való 
gördülékeny hozzáférést számukra. Ez sok-sok kezdeti kellemetlenségtől 
menti meg az igénybevevő céget.

• Néhány székhelyszolgáltató átvállalja a cégalapítás költségeit az ügyféltől, 
mellyel az így átlagosan 40.000-60.000 forintot takarít meg.

• Rendezvényeken, üzleti összejöveteleken nem egyszer futok bele olyan 
vállalkozókba, akik rendre valamilyen kapcsolatot keresnek valahova 
vagy valakihez, és annyira keresik, hogy a kínálkozó lehetőségeket 
emiatt nem veszik észre. Néhány székhelyszolgáltató saját kiterjedt 
kapcsolatait hozzáférhetővé teszi az ügyfelek számára, vagy legalábbis 
igyekszik összekötni a potenciális partnereket, ügyfeleket egymással 
felmerülő igény esetén. Ezzel akár a rendezvényekre, üzleti reggelikre 
való járkálást is megspórolják a vállalkozóknak. Félreértés ne essék, az 
üzleti találkozóknak komoly haszna és helye van az üzleti életben, de 
csak akkor, ha a kapcsolatépítés alatt nem a folyamatos tukmálást vagy 
a folyamatos keresgélést értjük. 

• Ügyféligény esetén szakmailag kompetens tanácsadókat, szakértőket, 
ügyvédi- és könyvelői gárdát biztosítanak. A szakmailag kompetens 
gárda biztosítása nem egyenlő azzal, hogy mindezt a székhelyszolgáltató 
végzi, de kiterjedt kapcsolatrendszere miatt segítséget nyújt abban, 
hogy az ügyfél a számára megfelelő szakértőnél vagy partnernél kössön 
ki. Óvakodnék azon székhelyszolgáltatóktól, ahol mindent a szolgáltató 
végez, mert nehezen elképzelhető, hogy az ügyfél minden igényére a 
legkompetensebb és a legmegfelelőbb megoldást tudják biztosítani 
házon belül. 

• Iparűzési adómentes székhelyszolgáltató használatával a vállalkozás 
legálisan mentesül az iparűzési adó megfizetése alól, mellyel pénzt 
takarít meg és versenyelőnyhöz juthat.

• Kifejezetten a Win-Win alapú adóoptimalizálási modell keretein belül a 
vállalkozás jelképes támogatást nyújt a helyi önkormányzatnak, melyről 
a helyi önkormányzat hivatalos igazolást állít ki. Azon túl, hogy ez elen-
gedhetetlen könyvelési szempontból, a támogatást nyújtó vállalkozás
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marketig szempontból is felhasználhatja. A jótékonykodás mindig kiváló 
marketingnek bizonyul és segíti a márkaépítést.

MIT NYER A SZÉKHELYSZOLGÁLTATÓ A WIN-WIN

ALAPÚ ADÓOPTIMALIZÁLÁSI MODELL ALKALMAZÁSÁVAL?

A székhelyszolgáltató tevékenységével gyakorlatilag a másik két résztvevő 
együttműködését javítja az alábbi módokon:

• A helyi önkormányzatnak több céget hoz, mint amennyit a vállalko-
zásbarát adópolitika önmagától bevonzana, hiszen reklámozza saját 
szolgáltatását.

• A helyi önkormányzatnak több bevételt biztosít.

• A helyi önkormányzat újraválasztási potenciálja megnő, mivel a több-
lettámogatás olyan fejlesztéseket, programokat tesz lehetővé, melyre 
alapvetően nem lenne keret.

• Az ügyfélnek lehetővé teszi komoly adóforintok megtakarítását költ-
séghatékony módon, mellyel versenyelőnyt biztosít számára.

• Az ügyfél számára biztosítja a minőségi székhelyszolgálat előnyeit, 
ha úgy vesszük, ingyen.

• Gyakorlatilag összeköti a két másik felet, miközben sokszorozza az 
együttműködés megtérülését mindkét fél számára.

A székhelyszolgáltató számára megéri a Win-Win alapú adóoptimalizálási 
modell használata, hiszen az iparűzési adómentesség egy plusz ösztönző 
a vállalkozásoknak a szolgáltatás igénybevételére, magasabb díjszabást 
tesz lehetővé, mellyel versenyképesebbé teszi a székhelyszolgáltatót, és a 
székhelyszolgáltató magasabb színvonalú és teljesebb körű szolgáltatást 
nyújthat. 
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A WIN-WIN ALAPÚ ADÓOPTIMALIZÁLÁSI MODELL

ÉS A PIACGAZDASÁG

Jogosan merülhet fel az Olvasóban, hogy azzal, hogy egy ilyen modellben 
résztvevő kistelepülés önkormányzata jól jár, egy másik településtől szívja 
el a vállalkozásokat, így tehát a másik település önkormányzata rosszabbul 
jár. Ez jogos észrevétel, azonban azt gondolom, hogy – hála égnek – nem 
tervgazdaságban, hanem piacgazdaságban élünk. A történelem már 
sokszor bebizonyította, hogy a tervgazdaságban azért nem lehet fejlőd-
ni, mert a rosszul működő vállalatokat lélegeztetőn tartják a jól működő 
vállalatok által megtermelt javak segítségével. Ez azt eredményezi, hogy 
gyakorlatilag megbüntetik a jól működő vállalkozást, és jutalmazzák a 
rosszul működőt. Ez a fajta gazdasági modell semennyire sem ösztönzi a 
produktivitást, a fejlődést és a hatékonyságot. A piacgazdaságban ezzel 
szemben a rosszul működő vállalkozások elhullnak, míg a jól működő cé-
gek és megoldásaik tovább fejlődnek. Ebből kiindulva nem gondolom, 
hogy azt az önkormányzatot jogos hibáztatni, amelyik törvényes kereteken 
belül saját helyzetén igyekszik javítani úgy, hogy jobb feltételeket biztosít 
a vállalkozások számára. Minden önkormányzatnak megvan a lehetősége 
arra, hogy javítsa saját vonzerejét, és így javítson saját helyzetén. Ugyanez 
igaz azokra a cégekre, akik élnek a Win-Win alapú adóoptimalizálási modell 
adta lehetőséggel, és így versenyelőnyre tesznek szert.

ÚTRAVALÓ A FEJEZETBŐL

• A Win-Win alapú adóoptimalizálási modell alkalmazásával minden 
résztvevő többletbevételhez jut közvetett és közvetlen módon is.

• A modell alkalmazása rengeteg egyéb előnyt biztosít a résztvevők 
számára.

• A modell ösztönzi a résztvevőket a szoros együttműködésre.

• A székhelyszolgáltatónak hatástöbbszöröző szerepe van a modellben, 
és biztosítja, hogy mind a helyi önkormányzat, mind a székhelyszol-
gálatot igénybevevő vállalkozás nagyobb előnyökhöz jusson, mint 
alapesetben tennék.
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5. FEJEZET

KIKNEK ÉS HOGYAN ÉRI MEG?

Szeretném azt mondani, hogy minden társas vállalkozásnak teljes mér-
tékben megéri a Win-Win alapú adóoptimalizálási modellt alkalmaznia 
az iparűzési adómentesség eléréséhez, de erre legális kereteken belül 
sajnos nincsen lehetőség. Létezik egy fontos tényező, amiről eddig csak 
említés szintjén esett szó. Ez azonban alapvetően határozhatja meg, hogy 
saját vállalkozásunk alkalmas-e az iparűzési adó okozta költségek nagyfo-
kú optimalizálására a könyvben ismertetett modell használatával, illetve 
megéri-e alkalmazni a modellt a vállalkozásunk számára. Ez a tényező a 
telephely és a jogi megkötés, miszerint az iparűzési adóalap megoszlik 
székhely és telephely (ek) között. Ahogyan ebből a fejezetből is ki fog 
derülni, a legtöbb vállalkozói tevékenység esetén szerencsére nincsen 
szükség telephely bejegyzésére, így maximális megtakarítás érhető el 
az iparűzési adómentes székhelyszolgáltatás igénybevételével. Azonban 
néhány esetben a telephely elengedhetetlen része a jogi megfelelésnek.

A fejezet végére kiderül:

• Kiknek kell telephellyel rendelkezniük?

• Milyen megosztási módszer alkalmazható?

• Milyen vállalkozásoknak éri meg biztosan a Win-Win alapú adóopti-
malizálási modell alkalmazása?

• Milyen vállalkozásoknak érheti meg, ha nem is tesz lehetővé maxi-
mális megtakarítást?

• Kik azok, akiknek biztosan nem éri meg?
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KINEK KELL TELEPHELLYEL RENDELKEZNI?

„telephely: a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) 
- függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben 
iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés 
magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a rak-
tárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet 
(szélkereket), napelem-erőművet, az irodát, a fiókot, a képviseletet, 
a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, 
az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát,” 

/1990. évi C. törvény - a helyi adókról 52. § 31./

Gyakori tévhit, hogy attól kezdve, hogy vállalkozásunk székhelytől eltérő he-
lyen folytat tevékenységet, onnantól telephellyel kell rendelkeznie az adott 
településen. Mivel korábban már tárgyaltuk, hogy az 1990. évi C. törvény 
- a helyi adókról 37. § (1) bekezdése nemcsak azt határozza meg, hogy az 
iparűzési tevékenység helye a székhely és a telephely, de ezeket függetleníti 
is a tényleges tevékenység helyétől, így ez nem igaz. A törvény 52. paragra-
fusának 31. bekezdése, melyben a telephelyet külön definiálják, visszautal az 
iparűzési tevékenységre. A legtöbb esetben megállapítható, hogy ha eddig 
nem kellett telepengedély a vállalkozói tevékenységhez, akkor ezt követően 
sem fog kelleni. A valóságban kizárólag akkor kell telephelyet létesíteni, ha 
az ott folyó vállalkozói tevékenységhez telepengedélyre van szükség a helyi 
önkormányzattól. Ha a vállalkozói tevékenység egyben telepengedély-köteles 
tevékenység is, akkor amennyiben a helyi önkormányzat megadja az enge-
délyt, úgy telephely keletkezik az adott településen, és emiatt állandó jellegű 
iparűzési tevékenységet fog folytatni a vállalkozás az adott településen. Tehát 
alapesetben a vállalkozói tevékenység helye nem egyenlő az iparűzési tevé-
kenység helyével, kizárólag, ha az adott tevékenység telepengedély-köteles, 
és emiatt előírás szerint csak a telephelyen végezhető.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet - a telepengedély, illetve a telep 
létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és 
a bejelentés szabályairól határozza meg a telepengedély-köteles tevékeny-
ségeket a rendelet 2. mellékletében.
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A lista az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

01. acélcsőgyártás
02. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása
03. dohánytermék gyártása
04. egyéb gumitermék gyártása
05. égetett agyag építőanyag gyártása
06. festék, bevonóanyag gyártása
07. fémalakítás, porkohászat
08. fémfelület-kezelés
09. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
11. habarcsgyártás
12. kőolaj-feldolgozás
13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
15. mész-, gipszgyártás
16. műanyag építőanyag gyártása
17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
19. nemesfémgyártás
20. papír csomagolóeszköz gyártása
21. papírgyártás
22. ólom, cink, ón gyártása
23. ragasztószergyártás
24. rézgyártás
25. szálerősítésű cement gyártása
26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
27. tapétagyártás
28. tisztítószer gyártása
29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
30. vegyi szál gyártása
31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűj-

tése, hasznosítása, ártalmatlanítása
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32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, 
hasznosítása, ártalmatlanítása

Az 1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez további tevékenysé-
geket határoz meg, melyek közvetlenül nem telepengedély-köteles tevékeny-
ségek, de bejelentéshez kötöttek. Mivel bejelentéshez kötött a tevékenység 
a helyi önkormányzatnál, és túlnyomórészt gyártó, termelő tevékenységről 
van szó, ezért szükség van valami helyre, ahol az adott tevékenység fizikailag 
történik. Hacsak a teljes tevékenység a székhellyel együtt át nem kerül az 
iparűzési adómentes településre, elég valószínűtlen, hogy a bejelentett tevé-
kenységet fizikai hely hiányában végzik. Mivel kell a fizikai hely a bejelentés 
miatt, ezért valószínűsíthető, hogy telephely kell, hogy keletkezzen. Emiatt 
az alábbi tevékenységeknél jellemzően keletkezik telephely:

Bejelentés-köteles tevékenységek:

01.  alsóruházat gyártása
02.  acél tárolóeszköz gyártása
03.  ágybetét gyártása
04.  áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
05.  bányászati, építőipari gép gyártása
06.  bőr, szőrme kikészítése
07.  bőrruházat gyártása
08.  csap, szelep gyártása
09.  csapágy, erőátviteli elem gyártása
10.  csiszolótermék gyártása
11.  csomagolás
12.  egészségügyi kerámia gyártása
13.  egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
14.  egyéb bútor gyártása
15.  egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
16.  egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17.  egyéb kerámiatermék gyártása
18.  egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű,  

 horgolású ruházati termékek gyártása



19.  egyéb műanyagtermék gyártása
20.  egyéb nem vas fém gyártása
21.  egyéb papír-, kartontermék gyártása
22.  egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
23.  egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés  

 alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek  
 esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket)  
 külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni

24.  egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- 
 és csipkekészítés, kézi hímzés

25.  egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
26.  elektronikus orvosi berendezés gyártása
27.  előre kevert beton gyártása
28.  emelő-, anyagmozgató gép gyártása
29.  evőeszköz gyártása
30.  élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
31.  építési betontermék gyártása
32.  építési gipsztermék gyártása
33.  épületasztalos-ipari termék gyártása
34.  falemezgyártás
35.  felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
36.  fém épületelem gyártása
37.  fémmegmunkálás
38.  fémszerkezet gyártása
39.  fémtartály gyártása
40.  fűrészáru-gyártás
41.  fűtőberendezés, kemence gyártása
42.  gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
43.  gépjárműjavítás, -karbantartás
44.  gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
45.  gőzkazán gyártása
46.  gumiabroncs újrafutózása, felújítása
47.  hangszergyártás
48.  háztartási kerámia gyártása
49.  háztartási villamos készülék gyártása
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50.  háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
51.  hidegen hajlított acélidom gyártása
52.  hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
53.  hidegen húzott acélhuzal gyártása
54.  hidegen húzott acélrúd gyártása
55.  hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
56.  kohászati gép gyártása
57.  kötőelem, csavar gyártása
58.  központi fűtési kazán, radiátor gyártása
59.  közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
60.  huzaltermék gyártása
61.  illóolajgyártás
62.  irodabútor gyártása
63.  irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
64.  irodai papíráru gyártása
65.  járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
66.  játékgyártás
67.  kerámiacsempe, -lap gyártása
68.  kerámia szigetelő gyártása
69.  kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
70.  konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
71.  konyhabútorgyártás
72.  kőmegmunkálás
73.  könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
74.  kötéláru gyártása
75.  kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású  

 harisnyafélék gyártása
76.  kötött, hurkolt kelme gyártása
77.  lábbeligyártás
78.  lakat-, zárgyártás
79.  máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
80.  máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
81.  máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
82.  máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
83.  máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
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84.  mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
85.  motorkerékpár gyártása
86.  motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
87.  munkaruházat gyártása
88.  műanyag csomagolóeszköz gyártása
89.  műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
90.  műszaki kerámia gyártása
91.  műszaki textiláru gyártása
92.  nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
93.  nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
94.  nem villamos háztartási készülék gyártása
95.  nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
96.  orvosi eszköz gyártása
97.  papíripari gép gyártása
98.  parkettagyártás
99.  raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági  

 vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
100. síküveg továbbfeldolgozás
101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
102. száloptikai kábel gyártása
103. számítógép, perifériás egység gyártása
104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parko-

 lóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemelte- 
 tett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített,  
 illetőleg kijelölt várakozóhely

105. zerszámgyártás
106. szőnyeggyártás
107. szőrmecikk gyártása
108. tároló fatermék gyártása
109. testápolási cikk gyártása
110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
111. táskafélék, szíjazat gyártása
112. textilszálak fonása
113. textilszövés
114. textil, szőrme mosása, tisztítása
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115. tűzálló termék gyártása
115. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
115. villamos világítóeszköz gyártása
115. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása

Ha vállalkozása olyan tevékenységet végez, mely a fentebbi listákon 
nem szerepel, úgy igen valószínű, hogy a telephely bejelentésére nin-
csen szükség. Fontos megjegyezni, hogy előfordulhatnak olyan esetek, 
amikor, bár a törvény nem kötelezne rá, egyéb okok miatt a cég érdeke, 
hogy egy adott helyen bejegyzett telephelye legyen. Ilyen lehet az álla-
mi támogatás, Uniós pályázat, vagy akár költség-elszámolási tényezők. 
Akárhogyan is legyen, az iparűzési adóalap megosztandó a székhely és a 
telephely között, azonban jelentős adóalap-csökkentést érhetünk el így is.

AZ IPARŰZÉSI ADÓALAP MEGOSZLIK

A SZÉKHELY ÉS A TELEPHELY KÖZÖTT

„Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az 
iparűzési adóalapja (a továbbiakban: adóalap) nem haladta meg a 
100 millió forintot, a következő 1.1., 1.2. vagy 2.1. pont szerinti adó-

alap-megosztási módszer valamelyikét köteles alkalmazni.”

/Melléklet az 1990. évi C. törvényhez/

Amennyiben egy vállalkozás székhellyel és telephellyel is rendelkezik, 
akkor az iparűzési adóalap megoszlik a székhely és a telephely között. Ha 
például a székhelyünk iparűzési adómentes településre van bejegyezve, 
de a telephelyünk nem, akkor ez azt jelenti, hogy az IPA-t meg kell osz-
tani. Könnyebbséget jelent, hogy a törvény 100 millió forintos iparűzési 
adóalap alatt a vállalkozóra bízza a megosztás módszerét. Ez kiskapura 
adhat lehetőséget, azonban elengedhetetlen az adott vállalkozásra 
szabni azt, hogy a megosztás módszerét hogyan érdemes alkalmaznia. 
Habár a cég könyvelőjének, adótanácsadójának mindenképpen az adott 
vállalkozásra kell szabnia a választott megosztási módszer alkalmazását, 
fontos néhány szót ejtenünk ezekről a módszerekről:
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1.1 Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere
Gyakorlatilag kimondja, hogy “… a székhely, telephely(ek) szerinti 
településekhez tartozó foglalkoztatottak után a tárgyévben elszámolt 
személyi jellegű ráfordítások arányában osztható meg az adóalap. Sze-
mélyi jellegű ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az tekintendő, 
amit a számvitelről szóló törvény annak minősít, és a társasági adóról 
és osztalékadóról szóló törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény alapján költségként elszámolható. A településen kívül 
változó munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében a ráfordítást 
annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezen személyek tény-
leges irányítása történik.
A részletszámítás a következő:
a) A vállalkozó összes személyi jellegű ráfordításának összegét 100%-
nak véve, meg kell állapítani az egyes településekre eső személyi 
jellegű ráfordítások százalékos arányát. 
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes tele-
pülésekhez, amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék 
képvisel.”

Értelmezve a törvény mellékletében meghatározott módszert, és picit 
mögé pillantva, a vállalkozó szinte szabadkezet kap arra vonatkozólag, 
hogy az iparűzési adóalapot neki tetsző módon ossza meg, amennyiben 
iparűzési adóalapja nem haladja meg a 100 millió forintot évente. Habár 
ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szinte bármilyen arányban elosztható 
az iparűzési adóalap, mégis érdemes olyan szempontból is megvizs-
gálni ezt a kérdést, hogy adott esetben mennyire alátámasztható az 
adóhatóság felé az, hogy mondjuk a személyi jellegű ráfordítás 99%-a 
az iparűzési adómentes székhelyhez vagy telephelyhez köthető.

A személyi jellegű ráfordítás arányos megosztási módszere igen ko-
moly lehetőséget ad a vállalkozó és annak könyvelője kezébe. Nem 
állítom, hogy ennek használatát nem lehet úgy testre szabni, hogy az 
sziklaszilárdan ne állná meg a helyét az adóhatóságnál, de érdemes 
nagyon körültekintően eljárni, ha ezt a módszert használjuk. A korábban 
felsorolt bejelentés-köteles vagy telepengedély-köteles tevékenységek
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esetén, melyek többnyire alapvetően fizikai helyhez kötött gyártó, termelő 
tevékenységek, habár csökkenthető a fizetendő iparűzési adó a személyi 
jellegű ráfordítás alkalmazásának segítségével, de szinte biztos, hogy az 
iparűzési adó túlnyomó részét ott kell majd fizetni, ahol ténylegesen zajlik 
a tevékenység. Amennyiben azonban a tevékenység alapján a törvény 
nem teszi kötelezővé a telephelyet, de a vállalkozás egyéb okok miatt 
rendelkezik telephellyel, úgy a személyi jellegű ráfordítás arányos meg-
osztási módszerét alkalmazva jó eséllyel, és akár szinte teljes mértékben a 
vállalkozás számára kedvező irányba oszthatjuk meg az iparűzési adóalapot. 

Ehhez kapcsolódóan, de egy másik irányból rávilágítanék, hogy milyen 
lehetőség rejlik a személyi jellegű ráfordítás arányos megosztási módsze-
rében. Rengetegszer hallottam cégvezetőktől, hogy azért nem helyezik 
át székhelyüket Budapestről egy vidéki településre, ahol az iparűzési adót 
megtakaríthatnák, mert a budapesti székhely nagy presztízsnek örvend, 
és úgy érzik, hogy nekik megéri az éves, adott esetben, több millió forint 
adóbefizetés azt, hogy Budapesten maradjon a vállalkozás székhelye. Attól 
függetlenül, hogy egyetértek azzal, hogy a budapesti székhely nyújtotta 
presztízs bizonyos vállalkozói tevékenység, vagy ügyfélkör esetén számít, 
mégis a törvény ismeretében felmerül a kérdés, hogy miért ne lehetne 
egyszerre magas presztízsű székhelyünk, miközben telephelyünk révén 
minimálisra csökkenne a befizetendő iparűzési adó mértéke. Fontos meg-
érteni azt, hogy a személyi jellegű ráfordítás arányos megosztási módszere 
sok esetben lehetővé teszi azt, hogy Budapesten maradjon a székhely, 
de jelentősen csökkenjen a befizetendő iparűzési adó. Ehhez mindössze 
be kell jegyezni egy telephelyet egy iparűzési adómentes településen és 
könyvelő segítségével úgy alkalmazni a megosztási módszert, hogy a vál-
lalkozásnak minél kevesebb személyi jellegű ráfordítást kelljen elkönyvelnie 
a Budapesten maradt székhelyen, és minél többet az iparűzési adómentes 
telephelyen. Ennek sem jogi, sem könyvelési akadálya nincsen.

Érdemes könyvelővel, adószakértővel egyeztetni, hogy vállalkozása esetén 
milyen módon tudják hasznosítani a személyi jellegű ráfordítás arányos 
megosztási módszerét, mert sok esetben meglepő mértékű adómegta-
karításra van lehetőség.



-58-

1.2 Eszközérték arányos megosztás módszere
Mivel ez a megosztási módszer nem biztosít akkora teret a kedvező 
jellegű arányosításra egy átlagos KKV iparűzési adóoptimalizálása ese-
tén, így a módszer első bekezdését másolom csak be. Ez így hangzik: 
„A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékeny-
séghez használt tárgyi eszközök eszközértékének együttes összege 
arányában kell az adóalapot megosztani. Tárgyi eszköz mindaz a saját 
tulajdonú, bérelt, lízingelt eszköz, amely a számvitelről szóló törvény 
szerint tárgyi eszköz lehet. A 100 ezer forint beszerzési érték alatti 
tárgyi eszközöket - a használat idejétől függetlenül - csak az aktiválás 
évében kell figyelembe venni. A tárgyi eszköz értéke (eszközérték) a 
tárgyi eszköznek az e melléklet szerint figyelembe veendő értéke.” 
Mivel a megosztási módszer a tárgyi eszközök értékén alapul, emiatt 
az iparűzési adómentes székhelyszolgálat igénybevétele esetén, ezt 
a módszert alkalmazva nem valószínű, hogy a vállalkozás számára 
iparűzési adózás szempontból előnyösen fogjuk tudni megosztani 
az adóalapot.

2.1 Komplex megosztási módszer
A komplex módszer 100 millió forintos iparűzési adóalap fölött köte-
lezően alkalmazandó az adott vállalkozás esetében. Ebbe a körbe az 
átlagos KKV – legalábbis a KSH adatai alapján – nem esik bele, így 
akikre nem vonatkozik, kérem, ugorják át a következő nehezebben 
értelmezhető néhány sort. 

Ha még mindig velem van az Olvasó, az azt jelenti, hogy a vállalkozá-
sa 100 millió forintot meghaladó iparűzési adóalapot termel évente, 
amihez külön gratulálok. Ha ehhez bejegyzett székhelyre és telephelyre 
is szüksége van, akkor ez viszont azt jelenti, hogy az iparűzési adót 
kizárólag a 2.1-es Komplex megosztási módszerrel tudja megosztani. 
Ez gyakorlatilag a két előző módszer egyvelege. A törvény az alábbi 
módon határozza meg a megosztást ebben az esetben:

„Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegű ráfordítással arányos 
megosztás módszerével (1.1. pont) megosztani, amilyen arányt a szemé-
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lyi jellegű ráfordítás és eszközérték együttes összegén belül. A fennmaradó 
adóalap-részre az eszközérték arányos megosztás módszerét (1.2. pont) 
kell alkalmazni. A részletszámítás a következő: a) Az adóalapot két részre - 
személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás módszerével megosztandó 
és eszközérték arányos megosztás módszerével megosztandó részre - kell 
osztani. A személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszerével 
megosztandó adóalap-rész megállapítása az alábbi képlet szerint történik: 

ahol 
VAa = az 1.1. pont szerinti összes személyi jellegű ráfordítás összege 
VAb = az 1.2. pont szerinti összes eszközérték összege 
AH = a VAa és VAb együttes összegén belül a VAa hányada. 

Az adóalapnak az AH százalékban kifejezett hányadát a személyi jellegű 
ráfordítás arányában kell a települések között megosztani, az adóalap-
nak a fennmaradó részét pedig eszközérték arányosan kell a települések 
között megosztani. b) Az adott településre eső adóalap egyenlő az adott 
településre a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztási módszerrel 
kiszámított rész-adóalap, valamint az eszközérték arányos megosztási 
módszerrel kiszámított rész-adóalap együttes összegével.”

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel tovább csökken 
annak a lehetősége, hogy megérje a Win-Win alapú adóoptimalizálási 
modell alkalmazása a vállalkozás esetén, mivel egyre kevésbé csökkenthető 
a megfizetendő IPA összege az iparűzési adómentes székhelyszolgáltatás 
igénybevételével. Ez persze méretfüggő is, és nem győzöm hangsúlyozni, 
hogy amikor székhellyel és telephellyel is rendelkezik a cég, akkor minden 
esetben külön testre kell szabni azt, hogy milyen arányban, és egyáltalán 
melyik módszerrel érdemes megosztani az iparűzési adóalapot a külön-
böző települések önkormányzatai között.
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AIKNEK TEHÁT BIZTOSAN MEGÉRI

A teljesség igénye nélkül az alábbi tevékenységeket folytató társas vál-
lalkozásoknak maximális megtérülést biztosít a Win-Win alapú adóopti-
malizálási modell alkalmazása:

• Internetes vállalkozások, beleértve a webshopokat és a weboldal 
fejlesztőket,

• Ügynökök,

• Tanácsadók,

• Szakértők,

• Oktatást végző vállalkozások,

• Rendezvényszervezők,

• Reklámügynökségek, marketing tevékenységet végző cégek,

• Távmunkában dolgozó, dolgoztató vállalkozások,

• Software fejlesztő cégek,

• Pályázatírók,

• Grafikusok,

• Szolgáltató cégek (szolgáltatástól függően, pl. távközlés, villamos 
energia és földgáz ellátást biztosító szolgáltatók, egyéb jogi tényezők 
meggátolhatják az iparűzési adómentességet),

• Fuvarozók (ilyenkor a gépjárművek telephelye ugyanúgy iparűzési 
adómentes településen kell, hogy legyen),

• Munkaerő-kölcsönzők, fejvadász cégek,

• Változó helyszíneken építőipari tevékenységet folytatók, ha adott 
helyszínen 30 napot nem meghaladóan végzik az építőipari tevé-
kenységet,

• Telephellyel nem rendelkező, fizikai helyhez nem köthető, állandó 
jellegű tevékenységet végző vállalkozások,
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• Olyan vállalkozás, amely székhelyét és telephelyét is iparűzési adó-
mentes székhelyszolgáltatóhoz tudja vinni (amennyiben telephelyre 
is szüksége van).

AKIKNEK RÉSZBEN ÉRI MEG, ÉS EGYEDILEG KELL

MEGVIZSGÁLNI, HOGY MENNYIRE ELŐNYÖS

Lényegében mindenki, aki telephellyel is rendelkezik, azonban székhelyét 
vagy telephelyét nem tudja, vagy nem akarja iparűzési adómentes tele-
pülésre helyezni, és emiatt az iparűzési adóalapját kénytelen megosztani 
valamely erre szolgáló módszer segítségével. Itt léteznek azért kategóriák, 
amik alapján már nagyjából előre vetíthető, hogy jelentős adómegtakarításra 
van-e mód vagy nincs. A budapesti székhellyel rendelkező cégek, melyeket 
iparűzési adómentes településen jegyeznek be telephelyet, de nem fizikai 
helyhez kötött gyártó vagy termelő tevékenységet folytatnak és iparűzési 
adóalapjuk nem haladja meg az évi 100 millió forintot, általában jelentős 
adómegtakarítást érhetnek el. A komplex megosztási módszert kötelezően 
alkalmazók egy fokkal előnytelenebb kategóriába esnek ilyen szempontból, 
habár nagyobb vállalkozás esetén ez nominálisan nagyobb összegű adómeg-
takarítást jelenthet. Azon gyártó és termelő cégek, akik méretüknél fogva a 
komplex megosztási módszer használatára kötelezett vállalkozások körébe 
esnek, vagy telepengedély-köteles, vagy bejelentés-köteles tevékenységet 
végeznek, csekély megtérüléssel számolhatnak.

AKIKNEK EGYÁLTALÁN NEM AJÁNLOM

• KATA vállalkozások,

• Sportvállalkozások,

• Építőipari tevékenységet adott településen 180 napnál tovább végző 
vállalkozások,

• Évi 8 millió forint alatti nettó árbevételt termelő vállalkozások,

• Menekülő, simlis cégek (Budapesten cégtemetőt üzemeltetők olcsóbb 
alternatíva, iparűzési adó legális csökkentése a legkisebb gondja),
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• Azon vállalkozók, akik úgy gondolják, hogy sokat köszönhetnek a 
helyi településüknek, és az iparűzési adó megfizetésével szívesen 
járulnak hozzá településük fejlődéséhez,

• Évi 100 millió forint fölötti iparűzési adóalapot termelő bejelen-
tés-köteles vagy telepengedély-köteles tevékenységet végző gyártó, 
termelő vállalkozás.

ÚTRAVALÓ A FEJEZETBŐL

• Az IPA megoszlik székhely és telephely között.

• A nem iparűzési adómentes településen bejegyzett telephely csökkenti a 
Win-Win alapú adóoptimalizálási modell által elérhető adómegtakarítás 
összegét, és rontja az arányokat.

• A személyi jellegű ráfordítás arányos megosztási módszerének alkalmazása 
jelentős iparűzési adómegtakarítási lehetőséget hordozhat magában.

• Éves 100 millió forint fölötti iparűzési adóalap esetén a komplex megosztási 
módszert kell alkalmazni, ami rontja az arányokat, de mérettől és cégfelépí-
téstől függően még mindig jelentős összegű adómegtakarítás érhető el.

• Mivel a telephely független a tényleges tevékenység helyétől, így tör-
vényileg csak a telepengedély-köteles tevékenységek esetén kötelező 
telephelyet létesíteni.

• Bejelentés-köteles tevékenységeknél is elkerülhetetlen a telephely bejegy-
zése adott településre (ha ott székhellyel nem rendelkezünk).

• Ha nem gyártó, termelő tevékenységet végzünk, jó eséllyel nem kell te-
lephelyet létesíteni, és így maximális adómegtakarítás érhető el iparűzési 
adómentes székhelyszolgálat segítségével.

• Telephely esetén mindig vállalkozás-specifikus az egyes megosztási mód-
szerekkel elérhető arányosítás mértéke és ezt mindig hozzáértő könyvelőre, 
adótanácsadóra kell bízni. Ez azt is jelenti, hogy két ugyanolyan profilú 
cég nem feltétlenül tudja ugyanolyan arányban megosztani az iparűzési 
adóalapot a székhely és a telephely között. Eltérő arányok eltérő adómeg-
takarítást is jelentenek, hiába alkalmazta mind a két cég a Win-Win alapú 
adóoptimalizálási modellt.
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6. FEJEZET

MIT SZÓL EHHEZ AZ ÜGYVÉD?

Nem vagyok ügyvéd, csak egy vállalkozó, aki beleásta magát az ipa-
rűzési adó rejtelmeibe, és aki a megszerzett tudást igyekszik megosz-
tani más vállalkozókkal, vállalkozó szellemű embertársaival. Emiatt úgy 
gondolom, hogy ez a könyv csak akkor lehet igazán hiteles, ha kiállja 
az ügyvéd próbát. Mivel ők minden törvény, rendelet, jogszabály tudói, 
így elhatároztam, hogy az eddig leírtakat leellenőriztetem egy nagyon jó 
ügyvéd ismerősömmel. A neve Dr. Bánkuti Gábor, és sok éve van már a 
szakmában. Az ügyvédek azon kis csoportjába tartozik, ahol még szeren-
csére alapvető, hogy ügyfelei számára elérhető maradjon, és a felmerülő 
kérdésekre gyors és korrekt válaszokat nyújtson. Ha éppen mégsem 
elérhető, úgy biztosítja, hogy ügyvédi irodájában dolgozó kollégái meg-
felelő asszisztenciát nyújtsanak. Fő szakterületei a cégjog, adatvédelmi 
jog és információbiztonsággal kapcsolatban felmerült szabályozások, 
ingatlanjog, építési jog, és nem egyszer kértem ki a tanácsát ehhez kap-
csolódó jogi kérdésekkel kapcsolatban. Mindig megfelelő tanácsokat és 
segítséget kaptam. Ha esetleg megbízható, korrekt ügyvédet keresnek, 
bátran tudom ajánlani. Bárki utánanézhet ügyvédi szolgáltatásainak a 
http://www.drbankuti.hu/ weboldalon. Szakértelme alapján nem sokat 
gondolkoztam azon, hogy ki legyen az, aki ügyvédi szemszögből is 
megvizsgálja a könyvben leírt Win-Win alapú adóoptimalizálási modellt 
és adott esetben plusz megjegyzésekkel egészíti ki jogi szempontból. 
Lássuk, mit szól ehhez az ügyvéd!

A JOGI SZEMSZÖG

Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról szóló törvény (a továbbiakban: 
Htv.) külön fogalmat határoz meg a székhelyre és telephelyre vonatkozó-
an, továbbá ezzel egyidejűleg meghatároz állandó és ideiglenes jellegű 
iparűzési tevékenységet, amely a végzett tevékenységek végzéséhez 
kötődik és az alapja az helyi iparűzési adó megfizetésének.
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Az iparűzési adókötelezettség kiterjed a társaság egészére, függetlenül 
annak a tevékenység-fajtájától, jellegétől és a tevékenység folytatásának 
konkrét helyszínétől. Az adókötelezettségnek két fajtáját határozza meg 
a Htv.: az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni, és az ideiglenes 
jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettséget.
Állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség a társa-
ságot csak a székhelye és a Htv. szerinti telephelyei szerinti illetékes 
önkormányzatoknál terheli – függetlenül attól – hogy a tevékenységét 
részben vagy egészben hol végzi.
Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség – meg-
határozott tevékenység esetén, tehát a vállalkozások viszonylag szűk körét 
érintően – pedig a tevékenység végzésének helye szerinti önkormány-
zatnál, ha ott székhelye vagy telephelye egyébként nincs.

A Htv. szerint a székhely fogalma a következő:

• belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), 
a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban),

• az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
ekként feltüntetett hely,

• magánszemélyek esetében az állandó lakóhely,

• külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatko-
zásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként 
megjelölt helyet,

• a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetében a bizalmi vagyon-
kezelő székhelyét, lakóhelyét kell érteni (Htv. 52. § 41. pont)

Ezek a tények bárki számára is nyomon követhetőek (pl. e-cégjegyzék). 
A Htv. értelmében a székhely alapján iparűzési adót kell fizetni az ön-
kormányzat számára még akkor is, ha ott tényleges tevékenységet nem 
folytatnak.

Ennél jóval bonyolultabban fogalmazza meg a telephely fogalmát, amely 
szerint:
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„a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) - függetlenül a 
használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet 
folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyá-
rat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a 
vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), napelem-erőművet, az irodát, a fiókot, 
a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) 
ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát,

b) * azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek
ba) * az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 

75%-ban vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR ’08 
61.2] származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó) 

...
d) a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetén a kezelt vagyonba tartozó 
hasznosított ingatlan. (Htv. 52. § 31. pont)”

A fentebb említett megfogalmazások mindennél tágabb, és bonyolult fo-
galmak, még a cégtörvény sem tér ki rá ennyire részletesen. Az adózással 
foglalkozó törvényeknek és, minden értelmezésükének mindig jól körülírtnak 
és részletesnek kell lenniük, hogy az adóalanyok tudják és értsék azt, hogy 
mikor és hol kell fizetniük a tényleges tevékenységük után.

A megfogalmazásból látható, hogy a Htv. szerinti telephely nem feltétlenül 
egyezik meg a cégjegyzékben vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásban 
feltüntetett telephellyel, ennél részletesebb meghatározást használ. A Htv. 
telephelyfogalma nem azonos a cégtörvény telephelyfogalmával. Ebből kö-
vetkezik, hogy a Htv. szerinti telephely lehet cégjegyzékbe bejegyzett, illetve 
cégjegyzékben nem szereplő telephely is, ahol folytatnak tevékenységet. 
Ugyanez vonatkozik az egyéni vállalkozókra, illetve a hozzájuk bejegyzett 
és nyilvántartásában vett telephely sem jelent automatikusan az iparűzési 
adó szerinti telephelyet.

Amennyiben egy társaság több telephellyel is rendelkezik, úgy önkormány-
zatonként meg kell határoznia, hogy az adó alapjából pontosan mennyi
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fordítható az adott illetőségi területen végzett tevékenységre. A meg-
osztásra a Htv. úgy határozza meg ezt a módszert, hogy amennyiben 
a vállalkozás a tárgyévet megelőző adóév iparűzési adóalapja nem haladta 
meg a 100 millió forintot, úgy választhat a személyi jellegű ráfordítással 
arányos megosztás és az eszközérték-arányos megosztási módszer között. 
Amennyiben a társaság elérte a 100 millió forintot vagy meghaladta azt, 
ennek a kettőnek az együttes alkalmazása szükséges.

Meglátásom szerint a Szerző a könyvben foglaltak alapján jól mérte fel 
a székhely - telephely problematikát, jogilag is korrekt iránymutatást 
adott a benne foglaltak alapján.
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7. FEJEZET

MIT SZÓL EHHEZ AZ ADÓSZAKÉRTŐ?

Mivel adószakértő sem vagyok, de igyekeztem a lehető legkorrektebb 
munkát kiadni a kezem közül, így az ügyvédi szemszög mellé igyekeztem 
bevonni egy adószakértői nézőpontot is. Erre a feladatra szerintem Ma-
gyarország egyik legjobb adószakértőjét, Bálint Józsefet sikerült felkérnem. 
Amellett, hogy Üzleti Megbízhatóság díjas adószakértő, évtizedeken át volt 
NAV revizor, melynek köszönhetően pontosan tudja, hogy mikor és mire 
kell odafigyelnie egy cégvezetőnek, vállalkozónak akkor, ha nyugodtan 
szeretne aludni, tudván, hogy a NAV munkatársai maximum egy baráti 
kávézásra ugorhatnak be. Munkássága és szakértelme magáért beszél, 
sokan csak Adómágusnak hívják. Talán innen jön weboldala elnevezése 
is: http://adomagus.hu/. Hálás vagyok, amiért nemcsak adószakértői, 
de NAV revizori szempontból is megvizsgálja a könyvben leírt Win-Win 
alapú adóoptimalizálási modellt, és ezen fejezet keretein belül foglalja 
össze meglátásait, megjegyzéseit az iparűzési adó és annak optimalizálása 
kapcsán. Lássuk, mit szól ehhez az adószakértő!

ÁLTALÁNOS ADÓTERVEZÉS

A Bécsi út túlsó oldalán alapvető és természetes dolog, hogy egy gaz-
dasági projekt beindítása előtt készítenek egy ún. cash flow-t. Ebben 
a számítási feladatban számba veszik a várható bevételeket, és ennek 
értékét állítják szembe a várható költségekkel. Amennyiben a várható 
bevétel értéke nagyobb, mint a költség összege, és ez a különbség jó 
közelítéssel eléri az elvárt jövedelmezőséget akár több éven keresztül, 
akkor jó eséllyel döntés születik a projekt megvalósításáról. 

Fontos tudni, hogy a költségek között az adózásra fordított tételek je-
lentős befolyással bírnak, mivel a jövedelmezőséget befolyásoló adatról 
van szó ebben az esetben.
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A tevékenység végzésére, és így a magyarországi vállalakozásokat érintő 
adók felsorolására, e helyen terjedelmi okokra tekintettel nem kerülhet 
sor, hiszen az adók mennyiségét és mértékét alapvetően meghatározza 
a tevékenység jellege. Van azonban egy-két közös pont minden egyes 
adótervezésben, amit – jellemzően – a társasági adó (TAO) és az iparűzési 
adó (IPA) testesít meg a számítások rendjében. A társasági adó egy olyan 
központi adó, melyet az aktuális politika irányít, megfelelő makrogazdasági 
szempontokat figyelembe véve. A társasági adó számításának fő alapja 
a bevételek és a felmerült kiadások (ráfordítások) különbözetének meg-
állapítása, mely a különféle korrekciós tételek figyelembe vétele mellett 
az adóalapot határozza meg, és abból számítva adja meg az adott évi 
fizetendő társasági adó mértékét, ami jelenleg 9%.

Számos helyen tapasztaltam, hogy az iparűzési adó számítását az adóter-
vezés során szinte figyelmen kívül hagyták, mint elhanyagolható tényezőt, 
hiszen a 2%-os mértéket nem vették számottevő tételnek.

MIT IS JELENT EZ A 2%?

Bizonyára nem sokat, de ez attól függ, hogy mihez hasonlítjuk. Nagyon 
sok esetben ez a 2%-os IPA mérték a 9%-os társasági adó mértékét is 
meghaladja, mivel igen jelentős eltérést mutat az adó alapja kiszámításá-
nak módja. Ha a kedvezmények rendszerét is hozzátesszük, lassan elérünk 
oda, hogy a két adónemet egy napon sem szabad említeni, olyan sok 
az eltérés köztük. Nem ismételve az előbbiekben vázolt társasági adó 
kiszámítását, mellyel szemben az IPA alapja az árbevétel maga, néhány 
korrekciós tétel figyelembe vétele mellett (anyagköltség, közvetített 
szolgáltatás értéke, stb.). Ám ezek a korrekciós tételek az esetek nagy 
százalékában kevésbé hatnak a számított adóalapra, miáltal sok esetben 
a végeredményre sem.

HOL KELL FIZETNI AZ IPARŰZÉSI ADÓT?

Az adót annak az önkormányzat közigazgatási területére bejelentkezett vál-
lalkozásnak kell fizetni, ahová a székhelyét és/vagy telephelyét bejelentette.
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A vállalkozások jelentős részénél evidencia és alaposan bevett gyakorlat, 
hogy a tulajdonosok lakhelyével egyező helyiségben létesítik a megala-
pított cég székhelyét/telephelyét. Jellemző, hogy nem számolnak, nem 
kalkulálnak a helyi adó fizetési kötelezettséggel, aminek egyik okozó té-
nyezője lehet akár a lokálpatrióta gondolkodásmód is. Ez utóbbi esetben 
irracionális dolognak tűnik a hivatkozás a gazdálkodás negatív hatására.

A könyv nagyon jó részletességgel rávezeti az Olvasót arra, hogy az adó-
tervezéskor mit és hogyan érdemes számolni. Nyilvánvalóan és helyesen, a 
tervezett árbevételből kell kiindulni. A megtervezett árbevétel jó közelítéssel 
az IPA adóalapját is képezi, ezért egy egyszerű szorzással megállapíthatjuk 
a tervezett adót – mint költséget. Követhető, hogy minden 1.000.000 Ft 
árbevétel után a fizetendő IPA 20.000 Ft. Az 50 milliós árbevétel már 1 
millió Ft-os IPA mértéket generál, melyet két részletben (márc. 15-e és 
szept. 15-e) be kell fizetni a helyi önkormányzat számlájára IPA címén.

MIRŐL IS VAN SZÓ AZ ESETÜNKBEN?

Magyarországon hozzávetőlegesen 400 iparűzési adómentes település 
van, ahol a helyi köztestület döntése értelmében nem kell ezt az adót 
befizetniük a vállalkozásoknak az önkormányzat felé. Ennek a döntésnek 
is lehet racionális indítéka, de erre most kitérni nem kívánok.

Már említettem a matematika és az ésszerű gazdálkodás kapcsolatát. 
Az ésszerű gazdálkodás ismérve tevékenységenként más és más. 
A kereskedő akkor eredményes, ha olcsón vásárol és drágán értékesít. 
Az ipari termelő, vagy a szolgáltató akkor eredményes, ha a költségét ala-
csony szinten tudja tartani, míg az árbevétele ezt jelentősen meghaladja. 
E téren érhető tetten annak igénye, hogy az adót – mint költségtényezőt – 
a lehető legkisebb mértékben állapítsák meg. Ilyen túlzott törekvéseket 
látunk akkor, amikor az anyagköltségek között számolnak el olyan téte-
leket is a könyvelésben, melyek nem feltétlenül oda valók. Ezzel az IPA 
alapját kívánják csökkenteni. Más esetben pedig fellelhető olyan eset is, 
amikor az igénybevett szolgáltatást helyezik a közvetített szolgáltatások 
közé, ami szintén jogellenes elszámolási eljárás. 
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Mindezek kiküszöbölését és a probléma végleges megszüntetését ered-
ményezi egy ésszerű döntés meghozatala, miszerint a társaság székhelyét 
olyan önkormányzat területére kell áthelyezni, ahol a vállalkozás árbevételét 
nem terheli az IPA összege. Nyilvánvalóan költséget jelent egy székhely-
szolgáltató igénybe vétele az iparűzési adómentes önkormányzat terüle-
tén. Ám az ilyen jellegű költségek egy meghatározott árbevételi értéket 
meghaladóan átfordulnak költség-megtakarítássá, melyet egy előzetes 
számítás könnyen alátámaszt. A költség csökkenése növeli a gazdálkodás 
eredményességét.

Ha ésszerűen folytatjuk a számolást, akkor megállapítható, hogy az IPA 
mentes székhelyszolgáltató igénybe vételével minden egyes 50 millió Ft 
árbevétel után 1 millió Ft adómegtakarítás érhető el úgy, hogy ezzel az 
összeggel az osztalékalap növekszik a vállalkozásnál. Mindezt teljesen 
jogszerűen és teljes legalitás mellett.

NA ÉS MI A HELYZET A TELEPHELLYEL?

Tudott dolog, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek bejelentett 
telephelyhez kötöttek. Az ilyen tevékenységek esetén nincsen sok moz-
gástér. Az esetet akkor érdemes vizsgálni, amikor a székhely és a telephely 
eltérő közigazgatási illetékességű területen fekszik, de a tevékenység 
nem telepengedély-köteles vagy bejelentés-köteles. A vonatkozó törvény 
egyértelműen fogalmaz. A tevékenység konkrét végzésének bejegyzett 
helyétől az függetlenül is végezhető. Ez esetben az iparűzési adót meg 
kell osztani a két település között, meghatározott számítás alapján, mely-
nek lehetséges módszere a törvény mellékletéből kiolvasható. A törvény 
szövegéből tehát az is kiolvasható, és ez egyértelművé is válik, hogy 
amennyiben a székhelyből, vagy a telephelyből valamelyik egy iparűzési 
adómentes település önkormányzatához van bejelentve, akkor az IPA – 
mint költség – mértéke mindössze 10.000 Ft is lehet, melyet a költségek 
között csak a székhelyszolgáltató díja növel. Vizsgáljuk meg, mit tartalmaz 
az idevonatkozó törvény!
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„37. § (1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az 
önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel ren-
delkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben 
székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.”

Mit mond a törvény szövege? Amennyiben bejelentkezünk egy olyan 
önkormányzat illetékességi területére, ahol nem érvényesítették az IPA 
hatályát, akkor bárhol is végzünk bármilyen tevékenységet, ezzel a tevé-
kenységszerzett árbevétellel szemben iparűzési adót nem kell fizetni, hiszen 
a törvény szövege egyértelmű: „… függetlenül attól, hogy tevékenységét 
részben, vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja”. Máskép-
pen fogalmazva: bárhol is végezzük a bevételszerző tevékenységünket, de 
ha a társaság székhelye iparűzési adómentes területen van, akkor a bevé-
telszerző tevékenység helyétől függetlenül, nem kell iparűzési adót fizetni.

Az eset tisztán látásához megint a matematikához és a jogszabályi előírá-
sokhoz nyúlunk. A törvény egyértelműen fogalmaz arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben a székhely és telephely más-más településen van, akkor az 
IPA megállapítása megosztással történhet. A megosztás szabálya alternatív 
lehetőséget ad a vállalkozásnak, mely szerint különböző szempontok fi-
gyelembe vétele mellett melyik megosztási módszert választja. Az adóalap 
megosztásának lehetősége kétféle számítási módszer szerint lehetséges. 

Az egyik módszer, amikor a két település között az IPA alapját a foglalkoz-
tatottak részére elszámolt személyi jellegű ráfordítás százalékos arányát 
tekintjük a számítás, a megosztás alapjának. Ez esetben fontos tudni, 
hogy amennyiben az egzakt elkülönítést nem tudjuk megoldani, akkor 
az ügyvezetésre tekintettel, minimum 500.000 Ft-ban kell meghatározni 
az IPA alapját az adott településre. Ennek adóvonzata 10.000 Ft, melyet 
az adott önkormányzat kasszájába kell befizetni. A megosztás másik ol-
dalára helyezve a többi személyi jellegű ráfordítást, elmondhatjuk, hogy 
az iparűzési adómentes településre számított adófizetési kötelezettség 
nulla, melynek megfelelően a költség oldalon a továbbiakban csupán a 
székhelyszolgáltatónak fizetett összeg jelenik meg. 
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A másik módszer az eszközérték arányos számítási módszer, melyet a 
településekhez tartozó, a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi esz-
közérték együttes összege arányában kell az IPA-alapot meghatározni, 
illetőleg megosztani.

Itt kell eloszlatnom azt a sokakban hibásan rögzült tévhitet, miszerint az 
adótervezés és adó optimalizálás azonos, és szinonim fogalmak az adóel-
kerüléssel, mely utóbbit az adóhivatal képviselői nagy elánnal szeretnek 
kiemelni a jegyzőkönyveikben, mindenféle, hajánál fogva előrángatott 
indokokkal. A vonatkozó törvényekben rögzített adókedvezményre, vagy 
csak az adó csökkentésére irányuló adózói törekvés elemi követelménye 
egy korrekt adótervezési feladatnak, különös tekintettel arra, hogy az adó-
tervezés létjogosultsága és célja a szükséges, de még törvényes adófizetési 
kötelezettség a számításokon és törvényi előírásokon alapul.

PÉLDA

Vegyünk egy olyan példát, ahol a cég (bérelt) székhelye valamelyik me-
gyeszékhelyen van, de létesített egy telephelyet egy iparűzési adómentes 
településen. A vállalkozás egy internet alapú vállalkozás. A székhelyet 
presztízs, vagy egyéb szempontok miatt meghagyták. A munkavégzés 
fizikai helyhez nem köthető, hiszen egy számítógép segítségével bárhon-
nan dolgozhatunk. A budapesti székhely esetén ugyanúgy székhelyszol-
gáltatást vesz igénybe, mint a telephely esetén. A tényleges tevékenység 
helye független a székhelytől, és a telephelytől is. Hogyan kell megosztani 
és meghatározni az IPA fizetési kötelezettséget? A tárgyi eszközarányos 
módszer alkalmazása nem célszerű, de nem is korrekt, mivel a (bérelt) 
székhelyen nincs tulajdonban tárgyi eszköz. Marad tehát a másik két meg-
osztási módszer.

Fontos tudni, hogy más számítási módszert kell alkalmazni akkor, amikor a 
vállalkozásnak az árbevétele nem éri el a 100 millió Ft-ot, és más a számítás 
módja akkor, amikor a bevétel mértéke meghaladja a 100 millió Ft-ot. 
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a). Az első esetben a vonatkozó törvény mellékletének 1.1 pontja szerint 
kell a számítást elvégezni. Amennyiben korrekt módon nem állapítható 
meg a székhelyhez kapcsolható személyi ráfordítás összege, és a társaság 
árbevétele nem éri el a 100 millió Ft-ot, akkor a székhelyhez kapcsolódó 
iparűzési adó alapját (ügyvezetési ráfordítás címén) 500.000 Ft-ban kell 
meghatározni.
 
Ezért a (székhelynél) fizetendő IPA: 500.000 x 0,02 = 10.000,- Ft.

Ebben az esetben a telephely személyi ráfordításának összege nem befo-
lyásolja az IPA alapját, hiszen annak mértéke 100 millió Ft alatt bármennyi 
is lehet, a társaság IPA fizetési kötelezettsége = nulla.

b.)  A második esetben, amikor a vállalkozás árbevétele 100 millió Ft 
feletti, az IPA adóalap megosztásának számítási módja kissé bonyolultabb 
(a törvény mellékletének 2.1 pontja).

A példánk adatai: 

- összes személyi jellegű ráfordítás: 50.000 EFt = VA(a)
- összes tárgyi eszközérték:  10.000 EFt = VA(b)

A számítás képlete:

AH = VA(a) / [VA(a) + VA(b)]
ahol AH =  az adóalapnak a VA(a) és VA(b) együttes összegén belül 
a VA(a) hányada

Tehát:
AH = 50.000 / (50.000 + 10.000) = 50.000 / 60.000 = 0,8333

A levezetett számításból látható, hogy a bevétel 83,33%-a az iparűzési 
adómentes telephelyhez kapcsolódik, ahol a fizetendő adó nulla Ft. 
A bevétel fennmaradó 16,67%-ának 2%-a székhelyhez kapcsolódó önkor-
mányzatnak befizetendő iparűzési adó lesz.
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VÉGSZÓ

Elolvasva a készülő könyv tartalmát, határozottan kijelenthetem, hogy egy 
olyan hiánypótló és intenzív tudásanyaggal találkozhatunk a leírt sorokban, 
mely széleskörű eligazítást nyújthat ebben a közegben. Sajnálatosnak 
mondható, hogy a korábbi időszakokban jó néhány székhelyszolgáltató 
segített abban, hogy a társaságok a hatóságok elől el tudjanak bújni, és 
végső soron köddé válni. Ezért az is elmondható, hogy a bizalom a szék-
helyszolgáltatókkal szemben megrendült – éppen az előbb említettek 
miatt. Ennek a bizalomnak a visszaszerzése meglehetősen nehéz, folya-
matos nyíltságot és makulátlan szolgáltatási tevékenységet követel meg 
a piaci szereplőktől. 

Ez a könyv erről is szól, meg arról is, hogy gondolkodásra késztessen akkor, 
amikor azon töri a fejét a menedzsment, hogy milyen eszközhöz nyúljon, 
amikor az adócsökkentés lenne a feladata. Az iparűzési adómentes területen 
működő, korrekt székhelyszolgáltatók segíteni tudnak ebben a döntésben, 
amely végül is többet is jelent, mint egy egyszerű adómegtakarítás.
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A fentebbi idézet Dale Carnegietől származik, de Napoleon Hill: Az erő útja 
című könyvében szerepel. Sajnos sokan esnek abba a hibába, hogy a meg-
szerzett tudásukat nem hasznosítják, azt nem alkalmazzák a gyakorlatban. 
Ezzel nemcsak saját életüket, de a világot is szegényebbé teszik. Az információ 
korában a tudás minden eddigi korhoz képest könnyebben megszerezhető, 
de a gyakorlatban való hasznosítása mégis gyakran elakad. Ez nem egy sze-
mélyiségfejlődésről szóló könyv, és nem is célom belemenni pszichológiai 
részletekbe, vagy kioktatni az Olvasót. Mindössze annyit szeretnék, hogy a könyv 
végére érve a tudás valóban hatalommá válhasson az Olvasó kezében, és ha a 
vállalkozása alkalmas a Win-Win alapú adóoptimalizálási modell használatára, 
akkor tegye meg a gyakorlati lépéseket, és jusson Ön is versenyelőnyhöz!

A következő fejezet két fő részre osztott. Az első rész leírja, mi az a néhány 
egyszerű lépés, amit egy már működő vállalkozásnak kell megtennie ahhoz, 
hogy mihamarabb a Win-Win alapú adóoptimalizálási modell nyújtotta elő-
nyökhöz juthasson. A második részben pedig összefoglaljuk, mik a teendők, ha 
új céget szeretnénk alapítani úgy, hogy az már az indulástól fogva élvezhesse 
a modell előnyeit. Habár ódzkodom a vállalkozásom marketingelésétől, de ez 
valamennyire mégis a reklám helye lesz, mert vannak olyan kedvezmények, 
melyeket más iparűzési adómentes székhelyszolgáltató nem nyújt, illetve a 
Win-Win alapú adóoptimalizálási modell a Cégtárs márkanévhez kötődik, és 
a szerzői jog kizárólagos használatának az élvezője a Reklámmegoldás Kft.

EGYSZERŰ LÉPÉSEK A WIN-WIN ALAPÚ 

ADÓOPTIMALIZÁLÁSI MODELL

ALKALMAZÁSÁHOZ

8. FEJEZET

„Valaki egyszer azt mondta, hogy a tudás hatalom, ez azonban fél- 
igazság, mert csupán annak lehetősége. Szervezetten, és cselek-

véssé átformálva válik csak hatalommá!”  

 /Napoleon Hill: Az erő útja – A pozitív hozzáállás titka c. könyv/
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EGYSZERŰ LÉPÉSEK MÁR MŰKÖDŐ

CÉGEK SZÁMÁRA

Mindössze az alábbi egyszerű lépések megtételére van szükség:

1. A biztonság kedvéért egyeztessünk a könyvelőnkkel, hogy va-
lóban meg fogja-e érni az iparűzési adómentes településre való 
székhely/telephely bejegyzése a cégünk esetén.

2. Ingyenes székhelymódosítás a Cégtárs weboldalán keresztül! Az 
alábbi linken keresztül és az instrukciókat követve lehetőség nyílik 
arra, hogy a székhelymódosítással kapcsolatos ügyvédi költséget 
megtakarítsuk. Erre akkor van lehetőség, ha a Cégtárs által ajánlott 
ügyvédet, és az erre kialakított csomagot választjuk. Tájékozódni a 
lenti weboldalon lehet:

https://konyv.cegtars.hu/ingyenes-szekhelymodositas/

Néhány részlet:

• Mi egyeztetünk időpontot.

• Begyűjtünk és átadunk minden szükséges információt, hogy az 
ügyvéd előre tudjon dolgozni.

• A székhelymódosítás ügyvédi díját átvállaljuk, mely 40.000-60.000 
forint megtakarítást jelent. 

• Ügyvédnél való aláírást követően az ügyvéd késedelem nélkül jár 
el és napokon belül bejegyzésre kerül az új székhely/telephely 
iparűzési adómentes településen.
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3. A szerződéskötést és az ügyvédnél való aláírást követően szükséges 
kitölteni a postai meghatalmazást, mely lehetővé teszi a levelek 
átvételét a székhelyen. Ennek hiányában a levelek visszamennek a 
Feladóhoz. Mivel a székhely a hivatalos céges levelek átvételének a 
helye, így ezek általában fontos levelek. Emiatt elengedhetetlen mini-
mum a postai meghatalmazás kitöltése. A Cégtársnál alapszolgáltatás 
az átvett levelek szkennelése, és 1 munkanapon belüli eljuttatása a 
megadott email címre. Ha erre igény van, akkor szükséges aláírni a 
levelek felbontására engedélyt adó meghatalmazást is.

4. Fontos megjegyezni, hogy a székhelyszolgáltatás adat-bejelentési 
kötelezettséget von maga után az adóhatóság felé, így a biztonság 
kedvéért érdemes ellenőrizni, hogy a vállalkozás könyvelője ennek 
eleget tett-e. Ennek figyelmen kívül hagyása mulasztási bírságot 
eredményezhet, mely a székhelyhasználattal együtt kockázatos adózói 
minősítést eredményez. 

5. Jelezzük a számlavezető bank felé a cégkivonatban beállt vál-
tozást, gondoskodjunk új céges bélyegzőről (ha szükséges), és 
egyeztessünk a könyvelőnkkel, hogy minden adminisztratív kö-
telezettségnek eleget tettünk-e!

Fontos megjegyeznem, hogy minden újonnan érkező ügyfelet megszű-
rünk meglévő ügyfélkörünk védelme érdekében, így csak akkor tudjuk 
biztosítani a kedvezményt és az iparűzési adómentes székhelyszolgálatot, 
ha a vállalkozás esetén rendben van a kockázati minősítés, és nincsen 
tartozás a NAV felé.

TEENDŐK AZ INDULÓ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Új cégalapítás esetén lényegesen több a teendőnk, mint egy mezei 
székhelymódosítás esetén. Ennek nem az az oka, hogy a székhelyszolgál-
tatást bonyolultabb igénybe venni, hanem, hogy alapvetően jelentősebb 
adminisztratív terhet jelent beindítani egy vállalkozást. Az alábbiakban 
igyekszem összefoglalni lépésről lépésre mik a teendők:
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1. Ellenőrizzük, hogy a választani kívánt cégnév szabad! Ha találunk 
hasonló nevű vállalkozást, akkor érdemes 1 plusz taggal kiegészíteni 
a választott cégnevet, hogy biztosan be lehessen jegyezni majd. Ezt 
otthonról megtehetjük az ecegjegyzek.hu segítségével. Példa: Lehet, 
hogy a Kávégép Kft. foglalt, de a Legjobb Kávégép Kft. ettől még 
bejegyezhető lesz nagy valószínűséggel. Fontos megjegyezni, hogy a 
vonatkozó törvény szerint a cégneveknek egyértelműen különbözniük 
kell egymástól. Ezt érdemes szem előtt tartani.

2. Nézzünk utána, milyen TEÁOR tevékenységi kört vagy köröket 
érdemes választani ahhoz, hogy a vállalkozói tevékenységet legá-
lisan folytathassa a cég. Ezt az interneten könnyedén megtalálhatjuk, 
akár a KSH honlapján, akár más honlapokon, amit feldob a kereső.

3. Ellenőrizni kell, hogy a tevékenység folytatásához szükség van-e 
hatósági engedélyre, vagy hogy bejelentés-köteles illetve telep- 
engedély-köteles-e a tevékenység.

4. El kell dönteni, hogy érdemes-e, megéri-e az induló vállalkozás 
esetén a cég székhelyét iparűzési adómentes településre tenni. 
Érdemes egy könyvelővel is felvenni a kapcsolatot ezen a ponton, 
hiszen a későbbiekben sok segítséget tud majd nyújtani a számlázás, 
bérszámfejtés, és a kötelező adatbejelentések elintézésében.

5. Ingyenes cégalapítás a Cégtárs weboldalán keresztül! Ha az előző 
lépéseken végighaladtunk, akkor itt az ideje a cégalapításnak. Az 
alábbi linken keresztül elindíthatja a cégalapítás folyamatát és nem 
kell ügyvédet keresnie. 

https://könyv.cegtars.hu/ingyenes-cegalapitas/
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Néhány részlet:

• Mi egyeztetünk időpontot.
• Begyűjtünk és átadunk minden szükséges információt, hogy az 

ügyvéd előre tudjon dolgozni.
• A cégalapítás ügyvédi költségét átvállaljuk, mely 40.000-60.000 

forint megtakarítást jelent. 
• Ügyvédnél való aláírást követően az ügyvéd késedelem nélkül jár 

el és napokon belül bejegyzésre kerül a cég iparűzési adómentes 
településen.

6. A bejegyzést követően az alábbi teendők maradnak:

• Postai meghatalmazás kitöltése, hogy a levelek átvételét biztosít-
hassa a székhelyszolgáltató. A Cégtársnál alapszolgáltatás a levelek 
szkennelése is, így ha erre igény van, a levelek felbontásához további 
meghatalmazás aláírására van szükség.

• Kötelező kamarai regisztráció 5 napon belül.

• Céges bankszámla nyitása 8 napon belül.

• Ügyfélkapu létesítésének kezdeményezése az adószám megszerzését 
követő 8 napon belül.

• Létesítés kezdeményezését követő 8 napon belül kitölteni az EGYKE 
nyomtatványt.

• Számlatömb vagy számlázó program intézése, ezek összekötése a 
NAV számlázóval.

• Adatszolgáltatási kötelezettségek a NAV és a KSH felé a bejegyzést 
követő 15 napon belül.

• Vezető tisztségviselők és alkalmazottak jogviszonyát a 18T1041 jelű 
bejelentő adatlapon keresztül bejelenteni a NAV felé. Bérszámfejtő 
csinálja.
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• Fontos megjegyezni, hogy a székhelyszolgáltatás adat-bejelentési 
kötelezettséget von maga után az adóhatóság felé, így a biztonság 
kedvéért érdemes ellenőrizni, hogy a vállalkozás könyvelője ennek 
eleget tett-e. Ennek figyelmen kívül hagyása mulasztási bírságot 
eredményezhet, mely a székhelyhasználattal együtt kockázatos adózói 
minősítést eredményez.

Soknak tűnik, és sok is a teendő, de ennek jelentős részét a könyvelőnek 
a feladata elintézni. Így a vállalkozóra kevesebb teher jut. 

A könyv végére érve, remélem nemcsak sok hasznos információval lett 
gazdagabb, de megfontolja, hogy a Win-Win alapú adóoptimalizálási 
modellt átültesse a gyakorlatba. Ehhez további segítséget talál a könyv 
utolsó oldalán is. Köszönöm megtisztelő figyelmét! 
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FORRÁSOK

Törvények listája:

Magyar joganyagok - 1990. évi C. törvény - a helyi adókról

Magyar joganyagok - 2000. évi C. törvény - a számvitelről

Magyar joganyagok - 2006. évi V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról

Magyar joganyagok - 2017. évi CL. törvény - az adózás rendjéről

Magyar joganyagok - 2017. évi CLXIII. törvény - a sportvállalkozásokat érintő 
egyes adózási tárgyú törvények módosításáról

Magyar joganyagok - 2014. évi XV. törvény - a bizalmi vagyonkezelőkről és 
tevékenységük szabályairól

Rendeletek listája:

Magyar joganyagok - 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet - a telepengedély, 
illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 
és a bejelentés szabályairól

Magyar joganyagok - 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet - a székhelyszolgáltatásról

Egyéb publikációk:

A kis- és középvállalkozások helyzete hazánkban, 2016 – KSH 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kkv16.pdf

Napoleon Hill: Az erő útja – A pozitív hozzáállás titka. Édesvíz Kiadó, 
Budapest, 2018
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JOGI NYILATKOZAT

Ez a könyv a Dr. Bánkuti Gábor Ügyvédi Iroda és a Tax-Orientation Consulting 
Kft. közreműködésével készült, melyet a Reklámmegoldás Kft. (Székhely: 2615 
Csővár, Madách u 1. hrsz: 52/1., Cgjsz.: 13-09-158776, Adószám: 24097404-
2-13.) adott ki magánkiadásban. 

A könyv szerzői joga és tulajdonjoga a Reklámmegoldás Kft. kizárólagos 
tulajdonát képezi. 

Az Ön által olvasott könyvben közzétett információ teljességéért, pontossá-
gáért, ezek felhasználásából származó bármilyen kárért, elmaradt haszonért a 
Reklámmegoldás Kft. felelősséget nem vállal. A könyvben megjelenő minden 
információ tájékoztató jellegű, és nem minősül jogi tanácsadásnak, könyvelési 
tanácsadásnak, adótanácsadásnak. Továbbá nem használható speciális jogi 
tanács, adózással kapcsolatos tanács vagy vélemény helyettesítéseként, és 
nem hoz létre ügyvéd-ügyfél, könyvelő-ügyfél, adótanácsadó-ügyfél, szol-
gáltató-ügyfél viszonyt a könyv Olvasója és a Reklámmegoldás Kft. között. A 
Reklámmegoldás Kft. kifejezetten kizár minden, a könyv használatából eredő 
felelősséget.

Mindazonáltal a Reklámmegoldás Kft. és a szerző (Balló Krisztián) a lehető 
leggondosabban járt el annak érdekében, hogy a közzétett információk és 
tájékozatók helytállók legyenek.

A könyvben közreműködő, adott esetben nevesített személyek és cégek, a 
hozzájárulásukat adták a könyvben való, őket érintő információ közzétételére, 
és minden, a könyvet érintő közreműködéshez önszántukból járultak hozzá 
teljes felelősségük tudatában.  

A könyvben szereplő szövegek, képek, grafikai elemek, beleértve a Win-Win 
alapú adóoptimalizálási modellt, Balló Krisztián és a Reklámmegoldás Kft. 
tulajdonában vannak, és a szellemi alkotásokra vonatkozó jogi védelemben 
részesülnek, ezek felhasználása, átvétele csak a Reklámmegoldás Kft. írásos 
beleegyezésével lehetséges. Minden jog fenntartva.
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A SZERZŐRŐL

Balló Krisztián a Cégtárs iparűzési adómentes székhelyszolgáltató és cégszol-
gálat működtetéséért felelős Reklámmegoldás Kft. tulajdonosa és társalapítója. 
A Win-Win alapú adóoptimalizálási modell szerzői jogainak tulajdonosa. Amel-
lett, hogy cége több száz vállalkozásnak segít az adójuk legális optimalizálásá-
ban, csupán 2018-as közreműködésével több millió forint többletbevételhez 
jutott néhány kisebb vidéki település önkormányzata. Természetesen nagylelkű 
ügyfeleinek érdeme is, hogy ezek a vidéki települések olyan fejlesztéseket 
kivitelezhetnek, olyan programokat szervezhetnek a többletbevétel révén, 
amikre egyébként nem volna mód. 

A Cégtárs és az azt működtető Reklámmegoldás Kft. vezetése mellett az 
Abacus Medicine Hungary Kft. Product Development részlegének magyaror-
szági vezetője is, 2015 óta. A részlegen dolgozók kiváló csapatmunkájának is 
köszönhetően, ez idő alatt a részleg éves viszonyításban átlagosan 50% fölötti 
produktivitás-növekedést ért el 2016-ban és 2017-ben is. 

Korábbi munkásságának egyik büszkesége, hogy társszerzője lehetett az 
Opcioguru.com által terjesztett Optimalizált Iránymentes Kereskedés című 
könyvnek és közreműködött a kapcsolódó videó -és hanganyag termékek 
elkészítésében az opciós kereskedés témakörében.



KEDVEZMÉNYEK A KÖNYV OLVASÓINAK
A CÉGTÁRS JÓVOLTÁBÓL!

Ingyenes cégalapítás iparűzési adómentes településen:
https://konyv.cegtars.hu/ingyenes-cegalapitas/

Ingyenes székhelymódosítás iparűzési adómentes településre:
https://konyv.cegtars.hu/ingyenes-szekhelymodositas/
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A jogszerű adótervezés minden vállalkozás alapvető érdeke, hiszen verseny- 
képesség-növelő tényező. A Millió Forintos Adótippben ismertetett Win-Win  
alapú adóoptimalizálási modell különlegessége, hogy minden résztvevőt 
többlet előnyhöz juttat. Segítségével a vállalkozások költséghatékonysága 
javul, ugyanis egy átlagos magyar KKV esetén körülbelül 1 millió forintnyi  
adómegtakarítást eredményez évente. A modell azonban jóval többről 
szól, mint legális kereteken belül kivitelezett adóoptimalizálásról. Néhány  
kisebb vidéki település fejlődését, gyarapodását, felzárkózását is szolgálja,  
míg az ott élők életszínvonalát javítja. A hatályos törvények, rendeletek,  
jogszabályok magas szintű összehangolása és a modellben résztvevők 
szoros együttműködése révén olyan helyzetet teremt, melyben valóban 
mindegyik fél nyer, és együtt többszörözik a modell előnyeit, megtérülését.

AZ ADÓMÁGUS, BÁLINT JÓZSEF AJÁNLÁSÁVAL:

„A könyv nagyon jó részletességgel rávezeti az Olvasót arra, hogy az adóter-
vezéskor mit és hogyan érdemes számolni… határozottan kijelenthetem, hogy 
egy olyan hiánypótló és intenzív tudásanyaggal találkozhatunk a leírt sorokban, 

melyek széleskörű eligazítást nyújthatnak ebben a közegben.” 

Tax-Orientation Consulting Kft., Bálint József - Adószakértő és volt NAV 
revizor

AKIK MÁR SIKERREL ALKALMAZZÁK:

„Üzletviteli tanácsadó cégként odafigyelünk a legális adótervezésre is.  
A Win-Win alapú adóoptimalizálási modell alkalmazásával 1.343.728 forintot 

takarítottunk meg 2017-ben.” 

M-45 Kft., Király Zsolt - Ügyvezető

„Cégünk a környező országokba szervez kiváló ugyanakkor  
megfizethető utakat. Csak tavaly 712.548 forint adót takarítottunk meg  

a Win-Win alapú adóoptimalizálási modell segítségével.”

Las Palmeras Tours Kft., Szalai Edit - tulajdonos


