1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról
– kivonatos közlés –
3. § E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:
4. Jövedelemszerzés helye:
h) a szellemi alkotáshoz fűződő törvényi védelem alatt álló jog (így különösen szabadalom,
ipari minta, védjegy, védett eljárás, szerzői jog) révén megszerzett jövedelem (jogdíj) esetében az a) és d) alpontban foglaltaktól függetlenül - a jogdíj fizetésére kötelezett személy illetősége
szerinti állam - amennyiben a jogdíj fizetésére belföldi telephelye (állandó bázisa), fióktelepe,
kereskedelmi képviselete útján kötelezett, akkor belföld -, ha azonban a jogdíjfizetés alapjául
szolgáló jog ténylegesen a jogosult magánszemély belföldi telephelyéhez (állandó bázisához)
tartozik, akkor belföld;
Egyéb jövedelem
28. § (7) Egyéb jövedelem - ha e törvény másként nem rendelkezik d) a jogutódlás révén megszerzett szerzői jog, találmányból és szabadalmi oltalomból eredő jog
gyakorlása esetében a bevételnek a jog gyakorlása érdekében felmerült, a magánszemélyt terhelő
igazolt kiadást meghaladó része.
A vállalkozói személyi jövedelemadó
49/B. § (1) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó az e
tevékenységéből származó vállalkozói bevételét a 4. és a 10. számú melléklet rendelkezései
szerint, a vállalkozói jövedelmét a vállalkozói bevételből - legfeljebb annak mértékéig,
figyelembe véve a (2)-(7) bekezdés rendelkezéseit is - a vállalkozói költség levonásával
határozza meg. Vállalkozói költségként a vállalkozói kivét és a vállalkozói bevétel elérése
érdekében felmerült kiadás a 4. és 11. számú melléklet rendelkezései szerint számolható el.
(2) Többféle vállalkozói tevékenység esetén azok bevételeit együttesen kell egyéni vállalkozói
bevételnek tekinteni, valamint az elérésük érdekében felmerült, e törvényben elismert összes
költséget is együttesen kell elszámolni. Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését (ide nem
értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnést) követően a megszűnés adóévéről szóló
adóbevallás benyújtásáig
a) az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés
adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek,
b) az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés
adóévében elszámolható vállalkozói költségnek
minősül, amelyet a magánszemély a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában vesz
figyelembe. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően az előzőekben nem
említett befolyó bevételre, illetve felmerült kiadásra az önálló tevékenységből származó
jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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(3) Jogszabály vagy államközi megállapodás alapján a tevékenységhez nyújtott vissza nem
térítendő támogatás elszámolására és nyilvántartására az önálló tevékenységet folytató
magánszemélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az átalányadózást követően a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra áttérő egyéni
vállalkozónál az áttérés adóévében a vállalkozói bevétel része az az összeg, amelyet az
átalányadózás megkezdésekor a meglévő készletekkel összefüggésben az egyéni vállalkozói
tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint megállapított.
(5) Vállalkozói bevételnek minősül - figyelemmel a (19) bekezdés rendelkezésére - az egyéni
vállalkozó által foglalkoztatottak adóévet megelőző adóévi átlagos állományi létszámának az
adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és a megelőző adóév
első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeg
1,2-szerese, de legfeljebb a korábban érvényesített összes foglalkoztatási kedvezmény
összegének 1,2-szerese, azzal, hogy
a) a bevételnek minősülő összeget csökkenti a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának
csökkentését megelőző negyedik adóévben vagy azt megelőzően foglalkoztatási kedvezmény
címén érvényesített összeg;
b) szülési szabadság, gyermekgondozási ellátás miatti szabadság, betegség miatti
keresőképtelenség, katonai szolgálat teljesítése, büntetés-végrehajtás vagy a foglalkoztatott halála
esetén az esemény bekövetkezésének évében és az azt követő évben az előzőek szerint
kiszámított összeg nem minősül bevételnek, ha az nem haladja meg az adóév első napján
érvényes havi minimálbér összegét;
c) - ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása bármely okból megszűnt (ide nem értve,
ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála) - a foglalkoztatási kedvezmény
címén érvényesített összeg 1,2-szeresének azon része, amelyet - az a)-b) pontban említettek
kivételével - az átlagos állományi létszámcsökkenés miatt bevételként még nem vett figyelembe.
(6) A (4) és (5) bekezdés rendelkezéseiben említett tételekkel növelt vállalkozói bevétel legfeljebb annak mértékéig - csökkenthető:
d) a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozónál évi 30 millió
forinttal, de legfeljebb a (12) bekezdés rendelkezésében meghatározott összeggel (kisvállalkozói
kedvezmény); az egyéni vállalkozó által az adóévben érvényesített kisvállalkozói kedvezmény és
a (9)-(10) bekezdésben meghatározott adókulcs szorzata az állami támogatásokra irányadó
rendelkezések alkalmazásában, ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, az
EK-szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK
rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe, minden más esetben az egyéni vállalkozó
választása szerint
da) az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy
db) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági
rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak
minősül;
…
(12) A kisvállalkozói kedvezmény nem lehet több a vállalkozói bevételnek a vállalkozói
költséget meghaladó részénél. A kisvállalkozói kedvezmény legfeljebb a vállalkozási
tevékenységet közvetlenül szolgáló, korábban üzembe nem helyezett, kizárólag üzemi célú egyes
tárgyi eszközök, nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költsége (ideértve az ilyen eszköz
beszerzésére, előállítására fordított, az adóévben költségként elszámolt kiadást is), továbbá a
vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan adóévben felmerült, az értékcsökkenési
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leírás alapját növelő kiadásként elszámolt felújítási költsége. E rendelkezés alkalmazásakor a
tárgyi eszközök közül az ingatlan, valamint a leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai
szerinti gép, berendezés, felszerelés, jármű, míg a nem anyagi javak közül a szellemi termék
vehető figyelembe. E rendelkezés alkalmazásakor a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül
cserébe kapott tárgyi eszköz, szellemi termék - ha a cserére visszaadott tárgyi eszközre, szellemi
termékre az egyéni vállalkozó a kisvállalkozási kedvezményt érvényesítette -, valamint az
üzemkörön kívüli ingatlan és az ültetvény alapján beruházási költség nem vehető figyelembe.
…
(14) A (11) bekezdés rendelkezését a tárgyi eszköz, a szellemi termék beruházási költségéből
(ideértve az értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadást, valamint az eszköz beszerzésére,
előállítására fordított, a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének évében költségként
elszámolt kiadást is) a kisvállalkozói kedvezmény megállapításánál figyelembe vett részre kell
alkalmazni, a következők szerint:
a) ha az eszköz üzembe helyezése, használatbavétele nem történt meg (kivéve, ha az
elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatt maradt el), a kisvállalkozói kedvezményből
az eszközhöz kapcsolódó részt a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóévre vonatkozó,
b) ha az eszköz az üzembe helyezéskor, használatbavételkor nem felelt meg a (12) bekezdés
rendelkezéseiben foglalt feltételeknek, a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó
részt az üzembe helyezés, használatbavétel évére vonatkozó,
c) ha az üzembe helyezett, használatba vett eszközt az egyéni vállalkozó a (12) bekezdésben
nem említett eszközként használja (átsorolja), a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz
kapcsolódó részt - kivéve, ha az eszköz átsorolása elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás
következménye - az átsorolás évére vonatkozó,
d) ha az eszközt az egyéni vállalkozó - akár üzembe helyezése, használatbavétele előtt, akár
utána - elidegenítette (ideértve az ellenszolgáltatás nélküli átadást, valamint a pénzügyi lízing
keretében, részletfizetéssel, halasztott fizetéssel átvett eszköznek a szerződés szerinti feltételek
teljesülésének meghiúsulása miatti visszaadását), a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz
kapcsolódó részt az elidegenítés évére vonatkozó,
e) ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása bármely okból megszűnt (ide nem értve, ha
annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála), a kisvállalkozói kedvezmény egészét,
illetőleg - az a)-d) pont rendelkezéseit is figyelembe véve - a fennmaradó részt a jogállás
megszűnésének napjára előírt
adókötelezettség megállapításakor kell figyelembe venni. A (13) bekezdés b) 1. pontjában
említett személygépkocsi esetében a b) és c) pontok rendelkezését nem kell alkalmazni.

11. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez
A vállalkozói költségek elszámolásáról
II. Az értékcsökkenési leírás szabályai
A tárgyi eszköz és nem anyagi javak értékcsökkenési leírása e fejezet rendelkezései szerint figyelemmel a járművek költségeiről szóló fejezetben foglaltakra is - számolható el vállalkozói
költségként.
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1. Fogalmak:
b) A nem anyagi javak fogalma
A nem anyagi javak közé azok a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jogok tartoznak,
amelyek közvetlenül és tartósan (egy évet meghaladó időtartamban) szolgálják a vállalkozási
tevékenységet. Ilyennek minősül különösen az említett feltételeknek megfelelő vagyoni értékű
jog, az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti működtetési jog, szellemi termék,
valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értéke. A kísérleti fejlesztés aktivált értéke a kísérleti
fejlesztés folytatása érdekében közvetlenül felmerült, vagy egyébként jellemző mértékegység (pl.
nap, m2, m3, munkaóra) segítségével a tevékenységre arányosan felosztható, beruházási
kiadásként elszámolt és nyilvántartásba vett költség(ek) összege, ha a kísérleti fejlesztés
eredménye várhatóan tartósan szolgálja a vállalkozási tevékenységet.
A szellemi termékek közé tartoznak a vállalkozási tevékenységet tartósan szolgáló szellemi
alkotások, mint
- a találmány,
- az iparjogvédelemben részesülő javak közül a szabadalom és az ipari minta,
- a védjegy,
- a szerzői jogvédelemben részesülő dolog,
- a szoftvertermék,
- az egyéb szellemi alkotás (újítás, műszaki, gazdasági, szellemi szolgáltatás stb.),
- a jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén monopolizált javak közül a know-how és
a gyártási eljárás.
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