Osztalékfizetés céljából felvett
hitelhez kapcsolódóan elszámolt
bankköltségek és kamatráfordítások
társasági adó megítélése

Hír-ADÓ

Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása egy
közelmúltbeli bírósági ítéletről, mely szerint az osztalékfizetés
céljából felvett hitelhez kapcsolódó bankköltség és
kamatráfordítás nincs összefüggésben a vállalkozási
tevékenységgel.

2010. február 5.

Osztalékfizetés céljából felvett
hitelhez kapcsolódó ráfordítások
társasági adó megítélése

Egy közelmúltbeli bírósági ítélet szerint nincs összefüggésben a vállalkozási
tevékenységgel az osztalékfizetés céljából történő hitelfelvétel, illetve a
hitelhez kapcsolódó bankköltség és kamatráfordítás elszámolása.
A perbeli esetben a társaság tulajdonosai a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően rendkívüli osztalék kifizetéséről döntöttek.
Tekintettel arra, hogy a társaság pénzügyi helyzete nem tette lehetővé az
osztalék saját pénzeszközökből történő teljesítését, a társaság az osztalék
kifizetése céljából bankhitelt vett fel független hitelintézettől.
Az adóhatóság az adott adóévre vonatkozó ellenőrzése során
megállapította, hogy a bankhitel osztalékfizetés finanszírozására történő
felvétele, valamint a bankköltségek és a kamatráfordítások elszámolása
nem a vállalkozási tevékenység érdekében merültek fel, mert a hitel
felvételére nem a társaság bevételszerző tevékenységének érdekében
került sor. A fenti megállapítás következtében az adóhatóság a hitelhez
kapcsolódóan elszámolt bankköltség és kamatráfordítás összegét nem a
vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költséggé minősítette, ezért a
fenti összegekkel megnövelte a társaság adóalapját.
A bíróság ítéletében megerősítette az adóhatóság álláspontját, mely szerint
a társaság által felvett hitel kizárólag a tulajdonosok eredményből történő
kifizetését szolgálta, ezért az nem szolgálta a társaság vállalkozási
tevékenységét.
A bíróság fenti ítélete kapcsán szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét arra,
hogy a bankhitel felvételekor a hitel céljának meghatározása során
kiemelten körültekintően járjanak el. A kellő körültekintéssel történő eljárás
különösen fontos, ha a hitel felvételére osztalékfizetés céljából kerül sor,
illetve ha a hitelfelvétel olyan tevékenységek finanszírozása érdekében
történik, amelyek nem állnak összefüggésben a vállalkozási, bevételszerző
tevékenységgel.
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