
Az adózó adókedvezményt vehet igénybe energiahatékonysági 
célokat szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése 
esetén az üzembe helyezés (vagy az az követő) adóévében, vala-
mint a rákövetkező 5 adóévben.

Ehhez azonban energetikai auditor vagy energetikai 
auditáló szervezet által kiállított igazolás szükséges.

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó 
rendelkezzen a beruházás vizsgálatára vonatkozó energetikai 
auditáló szervezet vagy energetikai auditor által készített igazo-
lással, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági 
célokat szolgáló beruházásnak minősül. 

Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését állami adóhatóság 
az első 3 adóév végéig   ezért is fontos, hogy megfelelően felké-
szült, szakmailag megalapozott audit készüljön.

Adókedvezmény igénybevételére felhasználható igazolás 
megszerzésének módja:

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség 
igazolását kizárólag arra jogosult energetikai auditáló szervezet 
vagy energetikai auditor állíthatja ki az adózó kérelmére.

Ennek feltételei a következők:
1. ELŐZETES FELMÉRÉS: a tervezett beruházással érintett műszaki rendszer energiafogyasztásáról mért adatok felhasz-

nálásával, vagy mért adatokon alapuló számítással, becsléssel felmérés készül, mely felmérés kiterjed az elérhető energia-
megtakarítás mértékére. Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet erről az előzetes felmérésről és annak 
eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót. Fontos, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell a beruházással elérhető 
energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.

2. MŰSZAKI RENDSZERRE VONATKOZÓ ENERGETIKAI AUDIT: a beruházást követően az érintett rendszerre vonatkozó 
energetikai auditot kell készíteni, mely szintén energetikai auditori jogosultsághoz kötött feladat. Ennek az energetikai au-
ditnak tartalmaznia kell a kiinduló állapot energetikai felmérés eredményeit, valamint a beruházás üzembehelyezésével elért 
energiamegtakarítás eredményét, melyet méréssel vagy mért adatok alapján számított becsléssel szükséges meghatározni. 
Az elkészült energetikai audit átadásra kerül az adózónak, mely után kiállítjuk a jogszabály szerinti tartalmi és formai köve-
telményeknek megfelelő igazolást.

Vállalási díjunk töredéke az elért energiamegtakarítással megspórolt, valamint az adókedvezménnyel igénybe vehető ösz-
szegeknek. Segítünk Önnek az igazolás megszerzésében!

Bízza a Vincotte energetikai auditáló szervezetre a feladat elvégzését!
Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keressen minket bizalommal!

az energiahatékonyság növelésére, energetikai auditorral!
Akár 15 millió euró adókedvezmény

Kapcsolat:

mobil:
telefon:
e-mail:

BUKTA Attila
Környezetvédelmi termékmenedzser, 
ISO 50001 vezető auditor
+36 30 543 8189
+36 1 413 6937
bukta.attila@vincotte.hu

KIS Levente
EHS csoportvezető

+36 30 337 6627
+36 1 413 6937
kis.levente@vincotte.hu

cím:

telefon:
fax:

weboldal:

Vincotte International Hungary Kft.
H-1143 Budapest, 
Semsey Andor u. 25.
+36 1 321 4965
+36 1 413 6048
www.vincotte.hu

A támogatás összege

• Adókedvezmény lehet a beruházás elszámolha-
tó költségének 30%-a, akár 15 millió eurónak 
megfelelő forint összeg is!

• kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal 
növelhető;

• középvállalkozások esetében 10 százalékpont-
tal növelhető.

Jogi háttér

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás 
adókedvezményének igénybevételéről az alábbi 
jogszabályok rendelkeznek:

• 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és 
az osztalékadóról;

• 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az ener-
giahatékonysági célokat szolgáló beruházás 
adókedvezményének végrehajtási szabályairól.

Az Európai Irányelveknek 

való megfelelés értelmében 

a Magyar Állam adókedvez-

ménnyekkel támogatja a hazai 

vállalatokat.
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