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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.

Év végi kiigazítás elszámolásához
kapcsolódó kockázatok
Az adóhatóság évek óta különösen nagy figyelmet
fordít a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott
árakkal, azaz a transzferárakkal
összefüggő előírások és kötelezettségek
ellenőrzésére.
Tapasztalataink szerint az adóvizsgálatok egyik
kiemelt területévé vált a transzferár nyilvántartások
formai és tartalmi ellenőrzése mellett az év végi
vagy más időszakos kiigazítások végrehajtása.
Ennek oka, hogy az ilyen kiigazítások a szokásos
transzferár és társasági adó kérdéseken túl számos
más adónemben (pl. általános forgalmi adó, helyi
iparűzési adó, vám) is kérdéseket (ügyfeleink
oldalán kockázatokat) vetnek fel, nem beszélve a
számviteli elszámolásban rejlő bizonytalanságról.
Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, a
számviteli törvény 2013. júniusi módosítása és a
módosító rendelkezést 2014. január 1-jétől tovább
pontosító változása alapján a kapcsolt
vállalkozásoknak lehetőségük nyílik a transzferár
kiigazítások hatékony végrehajtására. Egy
meghatározott időszak alatt értékesített/beszerzett
eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó, a felek
között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az
alkalmazott ellenérték alapján számított
különbözetet eszközbeszerzés esetében az eszköz
bekerülési értékének részeként, szolgáltatás
igénybevétel esetében az elszámolt
költség/ráfordítás módosításaként, értékesítés
esetén az értékesítés nettó árbevételeként
számolhatják el a felek. Ezt a gyakorlatot a tisztán
társaságiadóalap-korrekció helyett alkalmazhatják a
társaságok akár módosító számla kibocsátása
nélkül.
A fenti módosítás következtében az év végi
kiigazítás számviteli kezelése ugyan pontosításra
került, adózási szempontból azonban számos
további kérdés merül fel, amelyet még a kiigazítás
megtörténte előtt szükséges megválaszolni.

Az év végi kiigazítással kapcsolatos további
probléma, hogy a tranzakció alapjául szolgáló
szerződés(ek)ben foglaltak szerint az év végi
kiigazítás irányulhat korábban beszerzett vagy
értékesített termékek és/vagy szolgáltatások árának
egyedi, utólagos módosítására; szokásos piaci
sávon belüli ár- vagy díjkorrekcióra, de akár
jövedelem-kiigazításra is. Természetesen az
adóhatóság mindegyik esetben eltérő tartalmú,
számú és részletességű alátámasztó
dokumentumok bemutatását kérheti. A
dokumentumok nem jogszabályoknak megfelelő
vagy a tényleges kiigazítással összhangban nem
lévő tartalma, esetleg azok hiánya jelentős
megállapításokat vonhat maga után számos
adónemben.
Tekintettel arra, hogy az adóhatóságnak nincs
kialakult gyakorlata az év végi kiigazításokkal
kapcsolatban, egy esetleges adóellenőrzés során
perdöntő lehet, ha ügyfeleink kiemelt figyelmet
fordítanak a kérdéskörnek már a pénzügyi év elején
és az év végi kiigazítás végrehajtása és az annak
alátámasztásához szükséges dokumentumok
beszerzése vagy kiállítása már egy átgondolt
stratégia mellett történik. Ennek keretében
elsősorban az alábbi kérdéseket célszerű vizsgálni:


Rendelkezésre áll a társaságnál olyan
transzferárazási politika vagy szerződés, amely
lehetővé teszi az árak utólagos kiigazítását?



Gazdasági szempontból megalapozott a
kiigazítás?



A társaság meg tudja határozni a kiigazítás
pontos összegét?



A kiigazítás következtében hogyan változik a
társaság jövedelmezősége?



A kiigazításról kell-e, és ha igen, melyik félnek
kell dokumentumot kiállítania?



A számlákat, ill. az elszámolás alapjául
szolgáló dokumentumokat milyen formai
követelmények szerint kell elkészíteni ahhoz,
hogy összhangban legyenek a magyar adózási
és számviteli szabályokkal?

A fentiek alapján egyértelmű, hogy az év végi
kiigazítással kapcsolatosan számos tényezőt kell a
vállalkozásoknak figyelembe venniük. Éppen ezért
nagymértékben megkönnyítheti a társaság
munkáját, ha a hatályos jogszabályokkal
összhangban optimalizálásra kerül a rendszer. A
legutóbbi jogszabályváltozások jelentősen
egyszerűsíthetik az év végi kiigazításokkal
kapcsolatos elszámolási gyakorlatot, ehhez
azonban megfelelő szerződéses háttérrel,
alapbizonylatokkal és jól kidolgozott transzferár
dokumentációval kell rendelkezni, lehetőleg már a
pénzügyi év elején.

Az Európai Bizottság vizsgálja a „feltételes
adómegállapítások” rendszerét az egyes
tagállamokban
Az Európai Parlament egy vizsgálóbizottság
felállításáról döntött, amelynek célja annak
felderítése, hogy a feltételes adómegállapítások
(„tax ruling”) intézményével nem élnek-e vissza
egyes tagállamokban, szabálytalan módon
adóelőnyhöz juttatva multinacionális cégeket. A
kezdeményezés előzményének tekinthetőek
bizonyos eljárások, hasonló hatósági
határozatokkal kapcsolatban, úgymint
Luxemburgban a Fiat és az Amazon, Írországban
az Apple, Belgiumban és Hollandiában a Starbucks
került korábban vizsgálat alá, széleskörű
érdeklődést váltva ki, nem pusztán adószakmai
körökben.
Amennyiben az ilyen jogintézményeket szelektív
módon és versenytorzító jelleggel alkalmazza egy
tagállam, az tiltott állami támogatásnak minősülhet.
Az Európai Parlament sajtóközleménye szerint
továbbá az adóelkerülés uniós szinten akár évi
egytrillió euró be nem fizetését is eredményezheti,
részben az agresszív adótervezési technikák
következtében.
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