
üzemanyagok 44,3
   mezőgazdasági gázolaj visszatérítés 28,3
   vasút, hajózás gázolaj visszatérítés 5,8
   kereskedelmi gázolaj visszatérítés 10,3
alkoholok 7,2
   pálinkafőzés 7,2
Összesen 51,5
lakosság mentessége 17,5
Összesen 17,5
levegőterhelési díjkedvezmény 0,3
vízterhelési díjkedvezmény 0,1
Összesen 0,4
Érvényesített adókedvezmények 162,6
  kis- és közepes vállalkozások adókedvezménye 4,0
  fejlesztési adókedvezmény 39,1
  filmtámogatás kedvezménye 7,9
  előadó-művészeti szervezet támogatása utáni adókedvezmény 28,7
  sportcélú támogatás utáni adókedvezmény 81,2
  energiahatékonysági beruházás adókedvezménye 1,7
Adóalap-csökkentő tételek 35,5
  kapott jogdíj alapján elszámolt bevétel 50 %-a 7,2
  alap-, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 17,8
  mikro v. kisvállalkozásnál megh.új eszközök üzembeh.érdekében beruházások 9,5
  angyal befektetések adóalapkedvezménye 1,0
Adómentesség 0,9
Összesen 199,0
Fejlesztési adókedvezmény 0,8
Energiahatékonysági beruházás adókedvezménye 2,0
Bányajáradék levonhatósága 1,4
Összesen 4,2
Nem adóköteles hívások és üzenetek 27,6
Összesen 27,6
Érvényesített adóalap kedvezmények (Családi kedvezmények, első házasok) 240,0
Adót csökkentő kedvezmények 14,5
   Adóelőlegnél érvényesíthető adót csökkentő kedvezmények 13,8
      súlyos fogyatékosság miatt levont összeg 13,8
   Adóelőlegnél nem  érvényesíthető adót csökkentő kedvezmények 0,7
      mezőgazdasági őstermelői kedvezmény 0,7
Rendelkezések az adó felett 24,5

Rendelkezés az önkéntes kölcsönös egészség és nyugdíjpénztári befizetések felett 14,4
Nyugdíj előtakarékossági számla kedvezménye 2,6
Nyugdíj biztosítási szerződés kedvezménye 7,5

Összesen 279,0
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 2,3
K+F tev.saját közv.költs.elsz. 6,3
Mezőgazdasági beszerző és értékesítő szövetkezeteknek adott adómentesség 2,5
Az útdíj 7,5%-a 7,4
Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény 2,8
Összesen 21,2
Lakástulajdonok egymás közötti cseréje 1,1
Lakástulajdonok közvetett cseréje 37,9
Ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés 2,9
Telektulajdon és telektulajdonon alapított vagyoni értékű jog megszerzése, ha a telken 4  éven belül 
lakóházat építenek 6,1
Új lakás vásárlása, ha a 15 millió Ft-ot nem haladja meg a forgalmi érték 2,7
Új lakás vásárlása, ha a 30 millió Ft-ot nem haladja meg a forgalmi érték 1,2
Egyéb kedvezmények, mentességek 12,7
Illetékmentes öröklés 31,0
Illetékkedvezményes öröklés, ajándék 8,5
  lakástulajdon öröklése 2,6
  Egyéb kedvezmény öröklés, ajándék 5,9
autóbuszok, nyerges-vontatók, tehergépjárművek (pótkocsi is), környezetkímélő gépjárművek  
illetékmentessége 8,5
Összesen 112,6
Munkahelyvédelmi kedvezmények (teljes nemzetgazdaságra) 111,7
Kutatók kedvezménye 0,9
Összesen 112,6
Családi járulékkedvezmény 20,5
Összesen 20,5

Családi járulékkedvezmény 22,5

Összesen 22,5
Hírközlési vezeték utáni sávos mentesség 1,5
Hálózatfejlesztési kedvezmény 0,8
Összesen 2,3
Az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések 
rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény  12. § (2) bekezdése és 16. §-a alapján az adózó által 
elengedett, fogyasztóval közölt tartozás 50 százaléka (elengedési kedvezmény összege) 

0,1
Tao tv. 29/B.§ szeriti elengedési kedvezmény 0,4
Kedvezményezett célra nyújtott kedvezmény (sportkedvezmény) 13,1
Összesen 13,6

Összesen 884,5
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