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Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt hónap és a következő hetek jelentősebb
jogszabályváltozásai által generált feladatokat, potenciális problémaköröket. Bármelyik
témával kapcsolatban örömmel állunk rendelkezésre az Önök cégét érintő
speciális kérdések megvitatása céljából.

Új adóegyezmény Magyarország és
Svájc között
A
svájci
Szövetségi
Pénzügyminisztérium
tájékoztatása szerint ratifikálásra került a két állam
közötti, kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezmény. Az új egyezmény ezzel hatályba lépett.
Az új egyezmény a 2015. január 1-jén, vagy azt
követően keletkezett jövedelmekre, illetve a 2015.
január 1-jén, vagy azt követően kezdődő adóévek
tekintetében alkalmazandó. Az új adóegyezmény –
ellentétben az előző adóegyezménnyel - a két
ország közötti adóügyi információcserére vonatkozó
rendelkezéseket is tartalmaz. Az egyezmény
értelmében nem tagadható meg az információcsere
„kizárólag azért, mert az információ banknak, más
pénzintézetnek, kijelölt személynek vagy képviselői
vagy bizalmi minőségben eljáró személynek áll
rendelkezésére, vagy mert az … tulajdonosi
érdekeltségre vonatkozik”. Az egyezmény alapján a
hatóságok a 2015. január 1-jén, vagy azt követően
kezdődő
időszakok
tekintetében
kérhetnek
információt.

Interkvartilis tartomány a transzferárazás
során
A 2014. november 26-án kihirdetett társaságiadóváltozások egyik jelentősebb újdonsága, hogy –
indokolt esetben - törvényi szintre emeli az
interkvartilis sáv használatát a szokásos piaci ár
megállapítása során. Az új törvényszöveg szerint
amennyiben a funkcióelemzés, a minta elemszáma
vagy a szélsőértékek ezt indokolttá teszik az adózó
azon középső tartomány alkalmazásával, amelybe
a minta elemeinek fele esik (interkvartilis tartomány)
állapítja meg az ügyletre jellemző piaci
ártartományt. A törvény utal a szokásos piaci ár
meghatározásával
összefüggő
nyilvántartási
kötelezettségről
szóló
miniszteri
rendeletre
(„Dokumentációs Rendelet”), ez azonban még nem
tartalmaz az interkvartilis alkalmazására vonatkozó
részletes előírásokat. A jelen helyzet komoly
bizonytalanságot eredményez, mivel az elfogadott
törvényszöveg nem ad egyértelmű támpontot mely
esetekben követelmény a statisztikai szűkítés.
Mindezek alapján várhatóan ez évben sem fog
elmaradni a Dokumentációs Rendelet most már
szinte kötelező éves finomhangolása.

Meg kívánjuk ugyanakkor jegyezni, hogy gyakorlati
szempontból a törvénymódosítás csak az
ellenőrzési gyakorlat szentesítése, mivel az
adóhatóság ellenőrzései és szokásos piaci
ármegállapítási gyakorlata során
eddig is
jellemzően megkövetelte az interkvartilis sáv
használatát. A Dokumentációs Rendelet várt
módosítása pedig megszűntetheti azt a jelenlegi
bizonytalanságot, hogy pontosan mely esetekben
kell
az
összehasonlítható
adatok
alapján
megállapított sávot tovább szűkíteni. Bár az új
szabályokat csak 2015. január 1-től kell alkalmazni,
a részletszabályozás felvethet kérdéseket a nyitott
adóévek tekintetében mindazon esetekben, amikor
az adózó által korábban alkalmazott transzferárak
nem esnek bele az interkvartilis tartományba és az
új részletszabályok szerint a statisztikai szűkítést
alkalmazni kellene.
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