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Jelen, havi rendszerességgel megjelenő hírlevelünkben tájékoztatni szeretnénk Ügyfeleinket
az elmúlt időszak jelentősebb adózást érintő történéseiről, jogszabályváltozásairól, a
számviteli szabályok legutóbbi módosulásáról.

Az Európai Bizottság eljárása folytán
egységesült az élelmiszerlánc-felügyeleti
díj mértéke
Ahogyan korábban már beszámoltunk róla,
bekerült az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról
szóló törvénybe (2008. évi XLVI. törvény az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről) egy, a
napi fogyasztási cikkeket értékesítő piaci
szereplőkre vonatkozó progresszívan változó,
ún. sávos kulcs, amely 2015. január 1-jétől
hatályos. Az Európai Bizottság álláspontja szerint
azonban e progresszív kulcsok alkalmazása
alkalmas lehet tiltott állami támogatás, és ezzel
előny biztosítására az alacsony árbevételű piaci
szereplők számára, tekintettel arra, hogy nettó 500
millió Ft árbevétel alatt 0%-os díjfizetési
kötelezettség terhelte az érintett élelmiszerlánc
szereplőket.

A Javaslat értelmében:


Megszűnik a felügyeleti díj legalsó, nettó 500
millió Ft árbevétel alatti 0%-os sávja a napi
fogyasztási cikkeket értékesítő
élelmiszerlánc szereplők tekintetében, így
ezen vállalkozások is fizetésre kötelezetté
válnak az egységes 0,1%-os kulcson (azzal
a kitétellel, hogy a mikro- és kisvállalkozásokra
továbbra is vonatkozik a 20.000 illetve a
700.000 Ft átalányválasztás lehetősége).



Azon piaci szereplők, akik a korábbi
szabályok értelmében egy vagy több
magasabb sávba estek volna, szintén a
0,1%-os kulcs alapján kötelesek a díjtétel
megállapítására.



Fontos kiemelni, hogy azon élelmiszerlánc
szereplők, akik a korábbi rendelkezés
szerinti 0%-os kulcs vagy a progresszív
szabályok felfüggesztése miatt 2015. július
31-ig nem teljesítették a 2015-ös évre
vonatkozó díjfizetési kötelezettségüket,
azok 2015. december 30-ig bevallás vagy
helyesbítő bevallás benyújtására
kötelezettek a 0,1%-os kulcs alapul
vételével, az esetleges késedelmi pótlék
megfizetésének kötelezettsége nélkül.

Így az Európai Bizottság kötelezte
Magyarországot a progresszívan sávos
élelmiszerlánc-felügyeleti díj alkalmazásának
felfüggesztésére, és ezzel párhuzamosan a díj
részletes vizsgálatáról döntött. Ezen
kötelezettségének eleget téve, a vizsgálat idejére
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
felfüggesztette a progresszívan sávos felügyeleti
díj alkalmazását.
Az Európai Biztosság eljárása eredményeképpen
2015. október 27-én benyújtásra került egy
módosító javaslat (Javaslat) a felügyeleti díjról
szóló törvényhez, amelynek értelmében a
kereskedelmi szektorban a napi fogyasztási
cikkek értékesítése esetében a progresszívan
változó, ún. sávos élelmiszerlánc-felügyeleti
díjak eltörlésre kerülnek, és ezen élelmiszerlánc
szereplők is az egységes, 0,1%-os mértékű
felügyeleti díj alá fognak tartozni.

A pályázók számára kedvezően változott a
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
című (a GINOP-2.1.1-15 kódszámú) pályázat
feltételei
Több pályázóbarát változás is történt a pályázati
felhívásban, melyek közül a legfontosabbak a
következők:


Amennyiben a támogatást igénylő a
támogatási kérelemben szereplő kutatásfejlesztési tevékenységekre vonatkozóan a

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
által kiállított minősítési határozattal
rendelkezik, akkor a pályázat tartalmi
ellenőrzés során az érintett kutatási
tevékenységek típusa automatikusan
elfogadásra kerül. Az SZTNH által kiadott
minősítés megerősítheti a pályázati projekt
tevékenységeinek K+F jellegét és a K+F
tevékenységek egyes típusaiba (alapkutatás,
ipari kutatás, kísérleti fejlesztés) való
besorolását is.


Ipari kutatási tevékenység végzése esetében
enyhült a vállalkozás által foglalkoztatott
alkalmazottak számára vonatkozó elvárás.
Amennyiben az igényelt támogatás összege
250 millió forint alatti, úgy a korábbi 3 fő

helyett 1 fő alkalmazása is elegendő, 250 és
500 millió forint közötti összeg esetén 2 fő,
500 millió forint feletti összeg esetén pedig
továbbra is 3 fő alkalmazottal kell
rendelkezni a támogatási kérelem
benyújtásakor.


Az immateriális javak beszerzésének költsége
esetében eltörlésre került a projekt összes
elszámolható költségéhez viszonyított 10%os plafon.



A támogatási kérelem benyújtása 2015.
november 2-tól 2017. november 2-ig
lehetséges, az első értékelési határnap
2015. december 7.
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