Vállalatot terhelő különböző adók Franciaországban
és Magyarországon
TÁRSASÁGI ADÓ

FRANCIAORSZÁG
A 2020-ban kezdődő üzleti évre vonatkozóan a társasági adó
mértéke az 500.000 € alatti vagy azzal egyenlő nyereség
után 28%, illetve 28% az 500.000 € feletti nyereség
esetén. Több feltétel mellett a KKV-k csökkentett, 15%-os
adót fizetnek a 38.120 € alatti nyereség után.

MAGYARORSZÁG

Magyarországon a társasági adó mértéke
9%, az üzleti forgalomtól függetlenül. 2019
től fennáll a csoportos társasági adózás
lehetősége a csoportos társasági
alanyisággal rendelkező társaságokhoz
tartozó vállalatok számára.

Szociális hozzájárulás : 3,3 % a társasági adó 763.000 € feletti
része után.
*Árfolyam: 340 HUF=1 €
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Az anyag magyar része a Számítás A Könyvelő Kft. (andrea@szamitaskft.t-online.hu), illetve a francia része az Olivier Duhameau (olivier.duhameau@duhameau.fr) Ügyvédi
Iroda közreműködésével készült.

HELYI ADÓK

FRANCIAORSZÁG
A térségi gazdasági hozzájárulás (CET) egy helyi adó, amelyet a
számviteli
törvény
értelmében
került
bevezetésre
Franciaországban 2010. január 1-től a szakmai adó helyett.
A CET két részből tevődik össze, mindegyikükre külön számítási
és adózási mód vonatkozik:
- társasági ingatlanadó (CFE), az ingatlanvagyon alapján (az
ingatlanadó alá tartozó vagyon bérbeadási értéke)
- általános forgalmi adó utáni járulék (CVAE), az általános
forgalmi adó alapján (adózási szempontból).
Minden vállalatnak, melynek üzleti forgalma meghaladja a 152.500
€ értéket, bevallási kötelezettsége van, de csak a nettó 500.000 €
feletti üzleti forgalmat elérő vállalatok kötelesek megfizetni a
CVAE járulékot.
Egyes adóalanyok, amelyek az energiaipar, vasúti szállítás és
telekommunikáció terén folytatják tevékenységüket, már egy
külön adót is kötelesek fizetni, a hálózatokat működtető
vállalatok átalányadóját (IFER).

MAGYARORSZÁG
Alapvető információ
Helyi önkormányzatok határozzák meg
Az önkormányzatoknak kell megfizetni
Mértéke megyénként változó
Helyi adók fajtái
A vállalat tevékenysége szerinti adó
A vállalatok helyi iparűzési adót kötelesek fizetni, amely a francia
szakmai adóra hasonlít; egyben közvetlen adó és az üzleti forgalom
utáni adó. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén
állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó mértéke a
vállalat székhelye szerint illetékes önkormányzat függvényében
változó, de nem haladhatja meg a nettó árbevétel 2%-át.
Vagyoni típusú adók
Építményadó (maximum 3,2 €/m2 vagy korrigált forgalmi érték
3,6%)
Telekadó (maximum 0,99 €/m2 vagy a forgalmi érték 3%)

*Árfolyam: 340 HUF=1 €
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