Fióktelepeket érintő
aktualitások
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Tekintettel a társasági adóbevallás elkészítésének közeledő
határidejére jelen hírlevelünk célja, hogy felhívja a figyelmet az
egyes, fióktelepeket érintő társasági adózási szabályokra,
illetve a 2010-től hatályos jogszabályi változásokra.
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Fióktelepek

Belföldi fióktelepeket érintő
adózási kérdések

Fióktelepek jellemzői
A fióktelep a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező,
gazdálkodási önállósággal felruházott szervezeti egysége, amelyet önálló
cégformaként a cégnyilvántartásba bejegyeztek. A fióktelep, amellett hogy
meglehetősen sajátos jogállású intézmény, sok hasonlóságot mutat a
belföldi vállalkozásokkal.
A magyar fióktelepek működésére a belföldi társaságokra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. (Például, ha valamely tevékenység
engedélyhez kötött, a fióktelepnek is be kell azt szereznie.) A belföldi
fióktelepek a társasági adó alanyai és a számviteli törvény szerinti kettős
könyvvitel vezetésére és éves beszámoló készítésére kötelezettek. A
gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a fióktelep a központ rendszerében
(esetleg a központ országának számviteli szabályai szerint) vezeti könyveit.
Év végén az adózás előtti eredmény és az adóalap meghatározása azonban
a magyar számviteli szabályok szerinti könyvelés alapján kell, hogy
történjen, valamint az éves beszámolót főszabály szerint letétbe kell
helyezni és közzé is kell tenni.
A letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettség alól mentesül az olyan
magyarországi fióktelep, amelynek központja az Európai Unió valamelyik
tagállamában található, vagy amelynek székhelye szerinti állam vonatkozó
jogszabályai összhangban vannak az Európai Unió előírásaival. A letétbe
helyezési kötelezettség alól mentesülő fióktelepeket kizárólag a központ által
a székhely szerinti állam jogszabályai alapján összeállított éves beszámoló
kapcsán terheli közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség. Ennek
kapcsán megjegyezzük, hogy e kötelezettségének a fióktelep magyar
nyelven köteles eleget tenni.
A fióktelepnek elegendő forrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy el tudja látni
feladatait, így a külföldi társaság kötelessége folyamatosan biztosítani
azokat az eszközöket és forrásokat, amelyekre a fióktelep működéséhez
szükség van.

Fióktelepek magyar társasági adózásával kapcsolatos
speciális szabályok
A fióktelepek adóalapjának meghatározásakor a kiindulópontot – a belföldi
társaságokhoz hasonlóan – a magyar számviteli szabályok alapján
összeállított eredmény-kimutatás szerinti adózás előtti eredmény képezi.
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Ezt az összeget a társasági törvény adózás előtti eredményt csökkentő és
növelő tételeivel azonban korrigálni lehet és kell. Ezek közé tartoznak
például az értékcsökkenési leírással, követelésekre elszámolt értékvesztés
és annak visszaírásával kapcsolatos adóalap módosító tételek a fióktelepek
adófizetési kötelezettségének meghatározása során. Az értékcsökkenési
leírás számításánál például – a belföldi illetőségű adózókkal azonosan – a
társasági adótörvény mellékleteiben meghatározott mértékeket és
szabályokat kell figyelembe venni. A fióktelep is jogosult a negatív adóalap –
elhatárolt veszteség – továbbvitelére.
A külföldi vállalkozás és belföldi fióktelepe, valamint ugyanazon külföldi
vállalkozás belföldi fióktelepei kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek
egymás közötti elszámolásaik tekintetében; ezen kívül a központ valamennyi
kapcsolt vállalkozása a belföldi fióktelepnek is kapcsolt vállalkozásává válik.
Mindez azzal a következménnyel jár, hogy amennyiben az említett felek
nem a szokásos piaci árat alkalmazzák egymás közötti „ügyleteikben”,
adóalapjukat a különbözettel korrigálniuk kell. Ezen ügyletekre transzferár
dokumentációs kötelezettség is vonatkozik. 2010. január 1-től újdonság,
hogy a fenti rendelkezéseket már nem csak a külföldi társaság és belföldi
fióktelep, hanem a magyar társaság és külföldi fióktelep közötti
viszonylatban is alkalmazni kell.
Összegezve tehát a fióktelepek valamennyi kapcsolt ügyletére transzferár
dokumentációt kell készíteni és amennyiben az alkalmazott árak nem
piaciak, az adóalapot a piaci árnak megfelelően módosítani szükséges.
A telephely és a központ közötti tranzakciók azonosításakor számos kérdés
és nehézség merülhet fel. A telephely rendszerint a központ eszközeit
használja, az alkalmazottak gyakran a központ alkalmazásában állnak,
ezeket a költségeket a központ pedig egyszerűen „allokálja” a telephelyhez.
Az ügyleteket jogcímük szerint kell megítélni és adó szempontból minősíteni,
aminek előfeltétele, hogy minden, a fióktelep és a központ közötti ügylethez
jogcímet rendeljenek.
2010. január 1-től az olyan országokba fizetett kamatot, jogdíjat és
szolgáltatási díjat, amellyel Magyarországnak nincs kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye, 30%-os forrásadó terheli. Ne felejtsük el,
hogy a fióktelepek ilyen kifizetéseit is forrásadó fizetési kötelezettség terheli.
A fentiek alapján egyértelmű, hogy a fióktelepek esetében is kiemelt
figyelmet érdemelnek a társasági adózási és számviteli kérdések,
amelyekkel kapcsolatban talán még több a bizonytalanság, mint a
„hagyományos” adóalanyok esetében.
* * *
Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, úgy örömünkre szolgál, ha
segítségükre lehetünk tanácsadási szolgáltatásainkkal a fióktelepeket
érintő adózási kérdéseik megválaszolásában, a társasági adóbevallás
és a transzferár dokumentáció elkészítésében.
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