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A veszteségelszámolás szabályainak változása

FELTÉTEL FELHASZNÁLÁSI KORLÁT FIGYELEMBE VEHETŐ MÉRTÉKE

korlátlan ideig

az adózó adóalapja a megelőző két évben is negatív volt,

korlátlan ideig

korlátlan ideig

2015.01.01-

2004.01.01-
2008.12.31-ig

Az adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik 
adóévben és az azt követő adóévekben keletkezett negatív 
adóalapra, ha az adóévben az adózó adózás előtti 
eredménye negatív, és ha Az elhatárolt veszteség legfeljebb 

olyan összegben vehető figyelembe az 
adózás előtti  eredmény 
csökkentéseként, hogy az adóalap ne 
váljon negatívvá.

az adóévben a bevételei nem érik el az elszámolt költségek 
és ráfordítások együttes értékének 50 százalékát, vagy

a veszteség elhatárolása csak az adóhatóság engedélye 
alapján alkalmazható.

2009.01.01- 
2011.12.31

Amennyiben az adóalap bármely adóévben negatív, ezzel 
az összeggel az adózó a következő adóévekben döntése 
szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti 
eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a 
rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával 
keletkezett.

Az elhatárolt veszteség legfeljebb 
olyan összegben vehető figyelembe az 
adózás előtti  eredmény 
csökkentéseként, hogy az adóalap ne 
váljon negatívvá.

2012.01.01- 
2014.12.31

Amennyiben az adóalap bármely adóévben negatív, ezzel 
az összeggel az adózó a következő adóévekben döntése 
szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti 
eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a 
rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával 
keletkezett.

A korábbi adóévek elhatárolt 
vesztesége legfeljebb a felhasználása 
(az adózás előtti eredmény 
csökkentéseként történő elszámolása) 
nélkül számított adóévi adóalap 50 
százalékáig számolható el az adózás 
előtti eredmény csökkentéseként. 

Amennyiben az adóalap bármely adóévben negatív, ezzel 
az összeggel a következő öt adóévben az adózó döntése 
szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti 
eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a 
rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával 
keletkezett.

            öt adóév                             
                            (a 2014.12.31-
ig keletkezett elhatárolt 
veszteséget a 2014.12.31-én 
hatályos előírások szerint írhatja 
le azzal, hogy ezt 2025.12.31-ig 
teheti meg.

A korábbi adóévek elhatárolt 
vesztesége legfeljebb a felhasználása 
(az adózás előtti eredmény 
csökkentéseként történő elszámolása) 
nélkül számított adóévi adóalap 50 
százalékáig számolható el az adózás 
előtti eredmény csökkentéseként. 


