Jelentős változások a jogdíjkedvezményben
Kedvezmények a jogdíjhoz kapcsolódóan
A magyar adórendszer a társasági adóban és a helyi iparűzési adóban kedvezményeket biztosít azon adózók számára, amelyek immateriális jószágokat
(mint például a szabadalom, know-how, szoftver stb.) használat, hasznosítás céljából másik személynek rendelkezésre bocsátanak, értékesítenek
vagy apportba adnak. A kedvezmény új szabályai 2016. július 16-án léptek hatályba, de azokat már a 2016. június 30. után szerzett vagy
előállított immateriális javakra is alkalmazni kell.

Főbb változások
2016. június 30-ig

Kedvezményre
jogosít

Kedvezmény
alapja

A jogok széles köre,
ideértve:
• kereskedelmi név
• védjegy
• szabadalom

2016. július 1-től
Csak az úgynevezett “kizárólagos jogok”, pl.:

Továbbá
gyűjtőfogalmak:
• know how
• üzleti titok
• szerzői jog és
kapcsolódó jogok
• szabadalom

• szabadalom
• szoftver
• használatiminta-oltalom
Új elem (csak a társasági adóban): termékértékesítésből,
szolgáltatásnyújtásból származó eredmény meghatározott hányada
Társasági adó: eredmény 50%-a csökkentő

Társasági adó: bevétel 50%-a csökkentő

• Adózás előtti nyereség 50%-ig

Korlátok
(társasági
adóban)

• „Nexus-arány” szerinti korlátozás
-- 100%-ban saját fejlesztés esetén nincs további korlát

Adózás előtti nyereség 50%-ig

-- 100%-ban vásárolt jog esetén nem vehető igénybe adóalap
kedvezmény
-- minden egyéb esetben a saját K+F költségek arányában

A korábbi, kedvezőbb szabályozás 2021. június 30-ig továbbra is alkalmazható a 2016. július 1. előtt szerzett, előállított immateriális
jószágok vonatkozásában, feltéve, hogy
• az adózó a korábbi években igénybe vette a jogdíjhoz kapcsolódó csökkentő tételt, vagy
• 2016. január 1. és június 30. között jogosult lett volna egyébként a kedvezmény igénybevételére.

Amiben segíteni tudunk
√√ A Társaság ügylettípusainak elemzése azon szempont mentén, hogy azokra alkalmazhatóak-e az átmeneti rendelkezések, illetve azok milyen
további értelmezési kérdéseket, teendőket vetnek fel a Társaság számára.
√√ Annak részletes bemutatása, hogy a társasági adó, illetve helyi iparűzési adó új szabályai hogyan alkalmazhatók a Társaság tevékenységére, azok
milyen értelmezési kérdéseket vetnek fel.
√√ Az értelmezési kérdésekkel kapcsolatban állásfoglalás vagy – az ügylet nagyságrendjére, üzleti jelentőségére tekintettel – feltételes
adómegállapítás iránti kérelem elkészítésében való közreműködés.
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