
Amennyiben elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművét céges vásárlóként olyan finanszírozási konstrukcióban 
vásárolja meg, ahol a kiválasztott gépkocsi a cég eszközeként aktiválásra kerül a könyveiben, lehetőség van tár-
sasági adókedvezmény (TAO) igénybevételére. A „pályázati” folyamat egyszerű, nem jár nagyobb procedúrával, 
így a feltételek teljesülése esetén akár pár nap alatt lebonyolítható! 
A kedvezményt CSAK társasági adókörben adózok tudják igénybe venni! 

Az igazolás kiállításához az alábbiak szükségesek: 

• Megvásárolt EV vagy PHEV gépjármű szerződése, számlája 
• Árajánlat egy hasonló kategóriájú, de hagyományos meghajtású gépjárműről  
• Tervezett éves km futás megadása a számítások elvégzéséhez

Az adókedvezményhez szükséges igazolás kiállítását az együttműködő partnerünk végzi, aki piacvezetőként 
széleskörű tapasztalattal, nagyvállalati háttérrel, felelősségbiztosítással rendelkezik. A leírható adó mértéke függ 
a vállalkozás Magyarországon belüli területi illetékességétől és számviteli kategóriájától, illetve a vásárolni kívánt 
elektromos jármű és opcióként szóba jöhető azonos kategóriájú és felszereltségű (amennyiben van ilyen, de leg-
alább hasonló) jármű vételár-különbözetétől.

TAO KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE:
 (EV, PHEV gépjármű nettó vételára* – Hagyományos üzemű gépjármű nettó vételára) × X % 
* csökkentve az esetlegesen igénybe vehető állami támogatás összegével 

Közép-magyarországi régióban az alábbi százalékos értékek vehetők igénybe (X): 

• Kisvállalkozás: 50%; Középvállalkozás: 40%; Nagyvállalkozás: 30% 

Közép-magyarországi régión kívül az alábbi százalékos értékek vehetők igénybe (X): 

• Kisvállalkozás: 65%; Középvállalkozás 55%; Nagyvállalkozás: 45% 

Példa: 
• Hyundai I30 modell ára: 5 000 000 Ft 
• Hyundai Ioniq Electric modell ára: 10 000 000 Ft 
• Árkülönbség: 5 000 000 Ft 
• TAO-ból igénybe vehető kedvezmény kisvállalkozás esetén akár 65%, vagyis: 3 250 000 Ft 

A KONA EV vagy IONIQ EV a támogatás igénybevételével sokkal kedvezőbb áron az Öné lehet! A támogatás 
ebben az esetben azért jár, mert kimutathatóan és igazolhatóan csökken a vállalkozás károsanyag-kibocsátása, 
energiafelhasználása és járulékos költsége a járművet illetően. Ezen felül további kedvezményekkel is számolhat, 
pl: ingyen parkolás, cégautó kedvezmény, illetve alacsonyabb karbantartási költségek.

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljanak az Önökhöz legközelebb eső elektromos modelleket értékesítő 
márkakereskedésünkhöz!
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