Európai Adófelmérés 2013
A stabilitás lehet a kulcs?
Az adóügyi vezetők számára talán soha nem jelentett akkor kihívást megfelelni a külső
környezet kihívásainak, mint napjainkban, az országok kormányai és adóhatóságai ugyanis
a megszorítások idején hagyományosan az adóbevételek növelésére törekszenek.
De vajon mennyire nyomasztja mindez az adóigazgatókat? Mitől álmatlanok az éjszakáik?
Mely államok támasztják a legnagyobb kihívásokat adózási szempontból, és mely európai országokban
könnyebb a vállalatok dolga?
E gyorsan változó környezet megértésének érdekében a Deloitte minden évben felmérést készít arról, hogyan vélekednek a
vállalatok adóügyi vezetői a legaktuálisabb témákról. A Deloitte 2013-as Adófelmérésében Európa-szerte csaknem 1000 vállalat vett
részt.
A teljes riport elérhető online (www.deloitte.com/hu/adofelmeres), illetve nyomtatott formában is, az alábbiakban a felmérés
magyarországi válaszadóinak véleményét foglaljuk össze.

Mitől lesz az ország adózási szempontból kedvező vagy kedvezőtlen?
Adóügyi bizonytalanság

A versenyképesség receptje

Magyarországon a válaszadók 92 százaléka ítélte
kifejezetten nagynak az adózással kapcsolatos
bizonytalanságot az országban, ennek fő okát pedig a
jogszabályok gyakori változásában látják. Az európai
válaszadók egészét tekintve ez az adat ugyan szintén
pesszimista, de jóval kevésbé, mint a magyar szakemberek
körében: az összes válaszadó 60 százaléka gondolja úgy,
hogy az ő országában nagy az adózással kapcsolatos
bizonytalanság.

A szakemberek egybehangzó véleménye szerint a kedvező
adókörnyezet legfőbb jellemzője az egyszerűség és a
kiszámíthatóság, illetve az együttműködő adóhatóság. A
versenyképesség javítására vonatkozó kérdésünkre a válaszadók
túlnyomó többsége, 82.7 százaléka a kiszámíthatóbb adórendszert
jelölte meg megoldási javaslatként. A foglalkoztatást terhelő adók
kulcsának 1-2%-os csökkentését is javasolná a felmérésben
résztvevők több mint egynegyede.
Ön szerint melyek azok az adójogi változtatások, amelyek a
legkedvezőbb hatást gyakorolnák az ország versenyképességére?

Ön szerint nagy az adózással kapcsolatos
bizonytalanság abban az országban, ahol Ön
dolgozik?
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Adóellenőrzés és adóperek
Figyelemreméltó eredmény, hogy míg a felmérésben résztvevő
cégek 75 százalékánál végeztek ellenőrzést a hatóságok az
elmúlt 3 évben, addig Magyarországon ez az arány 95
százalék volt. Hazánkban a vizsgálatok elsősorban az
általános forgalmi adóra és a társasági adóra
koncentráltak, hasonlóan a válaszadók teljes köréhez. Az
adatok szerint azonban a hazai hatóságok kiemelkedően sok
ellenőrzést folytatnak a transzferárképzés és a nemzetközi
adózás területén.
Arra a kérdésünkre, hogy kedvezőtlen kimenetelű
adóellenőrzés esetén bírósági útra terelnék-e az ügyet a
vállalatok a kedvezőbb döntésben bízva, a válaszadók nagy
százaléka helyzettől függően, illetve valószínűleg bírósághoz
is fordulna egy kedvezőtlen adóellenőrzés után, ha például az
összeg nagysága, vagy az ügy fontossága indokolná.

Mely területekre összpontosít leginkább a cég
esetében illetékes adóhatóság?
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Mi lehet a siker kulcsa?
A legnagyobb nehézséget az adórendszer folyamatos változása okozza, például az új adótörvények bevezetése. Az
erőfeszítés, ami ahhoz szükséges, hogy lépést tartsanak a gyorsan változó szabályozással, valamint az aggodalom, hogy
valamely változást nem sikerül követni, álmatlan éjszakákat okoz az adóügyi vezetők számára.
Mely adókockázatok aggasztják Önt a leginkább?

A felmérés rávilágít arra is, az adóügyi vezetők számára jelenleg nehézséget jelent, hogy bár többségük nem csupán helyi,
hanem regionális szinten is felel az adóügyi területért, több mint felük csupán háromfős vagy ennél kevesebb szakemberrel
működő adóosztályt vezet. Ahogy növekszik a nyomás a külső környezet felől, az adóügyi vezetők feladatköre is bővül.
A szaktudáshoz manapság a vállalat és az iparág alapos ismeretének is társulnia kell, az adóügyi vezetőknek a vállalat
egészével integráltan kell működniük, és lépést kell tartaniuk a szervezet változásaival és terveivel.
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