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Rendkívüli HírAdó
Az SzTNH kutatás-fejlesztési
rendszerének értékelése
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
A Deloitte a közelmúltban végezte el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) által működtetett
kutatás-fejlesztési minősítési rendszer értékelését, amelynek végén számos ajánlást fogalmazott meg.
Ezek közül talán a legfontosabb volt, hogy a jövőbeli projektek mellett fontos lenne intézményesíteni a már
megkezdett vagy befejezett K+F projektek SzTNH általi minősítését is.
Az SzTNH a Deloitte értékelési jelentésének közzétételét követően tájékoztatót jelentetett meg a honlapján
arról, hogy ezt követően szakértői tevékenység keretében a már megkezdett projekteket is véleményezni
fogja. A tájékoztatót itt olvashatja.
Az új intézmény gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy ha az adózók az általuk végzett K+F
tevékenységre tekintettel adókedvezmény(eke)t kívánnának érvényesíteni, azonban elmulasztották
múltbeli projektjeik előzetes SzTNH által minősítését, akkor az adóhatóság vizsgálata előtt még mindig
van lehetőségük a projektek utólagos K+F minősítését kérelmezni.
A Deloitte a minősítési rendszer értékelésén túl számtalan projekt K+F minősítésének előkészítésével,
adózók K+F dokumentációjának összeállításával és más egyéb K+F-hez kapcsolódó szolgáltatásaival
szerzett a piacon egyedülálló gyakorlati tapasztalatot.

Amennyiben kétségek merülnek fel korábbi vagy jelenlegi projektjeinek K+F szerinti
minősítésével kapcsolatban, azonban szeretne akár több adónemben is K+F
adókedvezményeket érvényesíteni, illetve az adókockázatát csökkenteni az adóhatóság
vizsgálatát megelőzően, forduljon bizalommal szakértőinkhez:
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