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Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása egy
közelmúltbeli bírósági ítéletről, amely egy költségmegosztási
megállapodás keretében átszámlázott kutatás-fejlesztési (K+F)
költség innovációs járulékból történő levonásával kapcsolatos.
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Egy közelmúltban született Legfelsőbb Bírósági (a továbbiakban: Bíróság)
ítélet szerint költségmegosztási megállapodás alapján külföldről egy magyar
társaság (a továbbiakban: Társaság) részére számlázott K+F költséggel
csökkenthető a Társaság innovációs járuléka.
A perbeli tényállás szerint a multinacionális cégcsoporthoz tartozó Társaság
egy olyan megállapodás részese volt, aminek értelmében a cégcsoport
központilag, külföldön végzett K+F tevékenységének költségeit a
tagvállalatok közösen viselik. A Társaság a K+F tevékenységet ténylegesen
végző külföldi cég által a Társaság felé átterhelt K+F költségekkel
csökkentette az innovációs járulékát, amely gyakorlatot az adóhatóság egy
ellenőrzés során kifogásolt.
Az innovációs járulékról szóló törvény szerint az innovációs járulék bruttó
összege csökkenthető (többek között) a gazdasági társaság saját
tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének
közvetlen költségével.
Az adóhatóság érvelése arra épült, hogy a fentiek szerinti, központosított
K+F tevékenység nem tekinthető a Társaság saját tevékenységi körében
végzett K+F tevékenységnek, ami az innovációs járulék csökkentésének
alapfeltétele. Ennek megfelelően az adóhatóság azon az állásponton volt,
hogy a K+F tevékenység költségeihez történő hozzájárulással a Társaság
nem csökkentheti innovációs járulékát.
Ítéletében a Bíróság elutasította az adóhatóság fenti érvelését és kimondta,
hogy az OECD Transzferár Irányelvek szerinti költségmegosztási
megállapodás keretében megvalósított K+F tevékenység saját (azaz nem
igénybe vett) K+F tevékenységnek minősül. A Bíróság álláspontja szerint
tehát a fentiek szerinti konstrukcióban elszámolt K+F költségekkel
csökkenthető az innovációs járulék. Tekintettel arra, hogy 2010. január 1-től
mind a társasági adó, mind a helyi iparűzési adó alapja az adózó saját
tevékenységi körében végzett K+F tevékenysége költségével csökkenthető,
a fent ismertetett ítélet megállapításai túlmutathatnak a jelen ügy keretein és
ezen adónemek szempontjából is jelentőséggel bírhatnak.
Azon vállalkozásoknak, amelyek hasonló struktúrában számolnak el K+F
költségeket és azokkal kapcsolatosan nem érvényesítenek K+F
kedvezményt, érdemes lehet átgondolniuk eddigi gyakorlatukat. Ezzel
kapcsolatosan megjegyezzük azonban, hogy számos körülmény,
szerződéses feltétel befolyásolhatja a fentiek szerinti adókezelés
indokoltságát. Az ezzel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseikkel, a
bemutatott szerződéses konstrukcióhoz hasonló megállapodások
vizsgálatával és a K+F kedvezmények érvényesíthetőségével kapcsolatban
szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre.
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