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Rendkívüli HírAdó
Fejlesztési adókedvezmény
igénybevételéhez kapcsolódó
szabályok gyakorlati alkalmazása
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő gazdasági társaságok az elmúlt időszakban egyre gyakrabban
tapasztalhatták, hogy az adókedvezmény igénybevétele kapcsán az adóhatóság ellenőrzés keretében
vizsgálja a jogszabályi feltételeknek történő megfelelést. Az ellenőrzés keretében viszont számos
olyan kérdés merülhet fel, amellyel csak ekkor szembesülnek az adókedvezményt igénybe vevők. Ennek
oka egyrészt az, hogy az adózók gyakran nem ismerik részleteiben a vonatkozó jogszabályok által
megfogalmazott tételes feltételeket, másrészt pedig maguk a jogszabályok is számos értelmezési
kérdést vetnek fel.
A kapcsolódó kockázatok csökkentése érdekében az alábbiakba összegyűjtöttünk néhány olyan
fontosabb szempontot, amelyre minden érintett adózónak célszerű figyelemmel lennie.
A beruházás befejezésének befejezése
A beruházás befejezésének dátumát egy 2013. január 1-től hatályos jogszabályváltozás nyomán az
adózónak a beruházás befejezését követő 90 napon belül be kell jelentenie az adópolitikáért felelős
miniszternek. Magából a jogszabályból nem derül ki, hogy ez a változás csak a 2013. január 1-jét követően
benyújtott bejelentések esetében alkalmazandó-e. Az NGM nemrégi állásfoglalása alapján pedig nem is a
bejelentés megtételének, hanem a beruházás befejezésének dátuma az irányadó: amennyiben erre már
2013. január 1-jén vagy azt követően kerül sor, a 90 napos bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni.
Az adózó és a beruházással érintett tevékenység támogathatóságának vizsgálata
Az adókedvezmény igénybevételéhez magának az adózónak is számos jogszabályi feltételnek kell
megfelelnie. Elkerülheti viszont az adózók figyelmét az, hogy például munkavállaló bejelentés vagy
munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása, vagy környezeti határérték túllépése az adókedvezmény
igénybevételi lehetőségének elvesztését eredményezheti.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az európai uniós szabályozásból adódóan egyes
tevékenységek (pl. acélipari tevékenység, egyes élelmiszeripari és mezőgazdasági tevékenységek) nem
részesülhetnek ilyen típusú támogatásban. Az, hogy mi minősül nem támogatható tevékenységnek, egyes
esetekben részletesebb elemzést is szükségessé tehet.

Támogatástartalom kiszámítása és a visszatérítendő támogatások összegének figyelembevétele
Számos beruházás részesül egyszerre fejlesztési adókedvezményben és valamilyen vissza nem térítendő
támogatásban is. Az igénybe vehető adókedvezmény összegének és folyóértéken számított maximumának
meghatározásakor több szempontot is figyelembe kell ezért venni: milyen mértékben fedik át egymást az
elszámolható költségek, mi a regionális intenzitás támogatási maximuma, mi az igénybe vehető állami
támogatás összegének elméleti maximuma. Kiemelendő, hogy a vissza nem térítendő támogatások és az
adókedvezmény támogatástartalmának (azaz a támogatás jelenértéknek) számítási módszertana némileg
eltér. Amennyiben a kalkulációk nem megfelelőek, az adózó adókedvezménytől eshet el, vagy az
adókedvezmény egy része akár – egyszerű számítási hiba miatt - jogosulatlanul igénybe vett állami
támogatásnak minősülhet.
A fentieken túl számos olyan egyéb, adózó- és projektspecifikus kérdés fogalmazódhat meg, melyek
részletes vizsgálatot igényelnek. Javasoljuk ezért ügyfeleinknek, hogy az igénybevételt megelőzően
minden esetben részleteiben is tekintsék át a feltételeknek történő megfelelést.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az elérhetőségeiken.
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