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Változások a megrendelt K+F
szolgáltatások innovációs járulék
levonhatóságával kapcsolatosan

Hír-ADÓ

Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása egy
2011. január 1-étől hatályos jogszabály-változásról, melynek
következtében egyrészt szűkül azoknak a szervezeteknek a
köre, akiktől megrendelt kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenység
költségével az adózó csökkentheti a fizetendő innovációs
járulék összegét, másrészt szűkül az elismert K+F
tevékenységek köre is.
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Adótanácsadás

Változások a megrendelt K+F
szolgáltatások innovációs járulék
levonhatóságával kapcsolatosan

Az adózó által megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység,
mint a fizetendő innovációs járulék összegét csökkentő
tétel
A megrendelt K+F tevékenységre vonatkozó innovációs járulékot csökkentő
szabályozás 2011. január 1-étől három ponton változik:
1. Az új szabályok szerint a költségvetési gazdálkodási rendszerben
működő szervezeteken (pl. egyetem) kívül csak a közhasznúsági
fokozattal rendelkező non-profit kutatóhelytől megrendelt kutatásfejlesztés közvetlen költségével lehet csökkenteni a fizetendő járulék
összegét a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett
kutatás-fejlesztési tevékenység költségén kívül. A korábbi
szabályozással ellentétben tehát január 1-étől követelmény, hogy a
szolgáltatást nyújtó kutatóhely rendelkezzen közhasznúsági
fokozattal.
2. A non-profit kutatóhelytől megrendelt K+F szolgáltatás
ellenértékének levonhatósága esetén a törvényváltozáshoz fűzött
magyarázat szerint feltétel továbbá 2011. január 1-jétől, hogy a
szolgáltatást nyújtó non-profit kutatóhely alaptevékenysége
(főtevékenysége) legyen a kutatás-fejlesztési tevékenység, vagy
legalábbis alaptevékenységéhez (főtevékenységéhez)
kapcsolódóan végezzen K+F-et. Ennek a változtatásnak a célja
azon szervezetektől megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó
csökkentés korlátozása, amelyek alaptevékenysége nem K+F
tevékenység végzése, vagy legalábbis az általa nyújtott K+F
tevékenység nem kapcsolódik főtevékenységéhez.
3. További szigorítás, hogy a jövő évtől kezdődően csak az adózó
saját tevékenységéhez megrendelt K+F tevékenység költségével
lehet a járulékkötelezettséget csökkenteni. Az új szabályozás
alapján várhatóan a cég főprofilját fogja az adóhatóság irányadónak
tekinteni az igénybe vett K+F szolgáltatás vizsgálata során, de ez
feltételezhetőleg nem jelenti azt, hogy az olyan megrendelt K+F
tevékenység költségével ne lehetne a jövőben csökkenteni a
fizetendő innovációs járulékot, amely az adózó belső működési
területeihez (pl. stratégia, szervezetfejlesztés, HR, stb.) kapcsolódik.
A fenti változások és annak alkalmazása körüli bizonytalanságok különös
körültekintésre kell, hogy intsék a társaságokat az igénybe vett K+F
szolgáltatásokkal kapcsolatos innovációs járulék csökkentés tekintetében.
Ezzel kapcsolatosan készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére .
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