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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.

A határon átnyúló ügyletek áfa kezelésére
vonatkozó állásfoglalás
Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy 3
további tagállam, Dánia, Írország és Olaszország
is csatlakozott az adóhatósági állásfoglalásokat
biztosító tesztrendszerhez (Cross-Border Rulings,
CBR), ezzel 18-ra nőtt az ilyen állásfoglalásokat
kiadó tagállamok száma.
Amint arról korábban tájékoztatást adtunk, a CBR
kezdeményezés célja, hogy az adóalanyok
határon átnyúló tranzakcióik vonatkozásában a
letelepedettségük szerinti adóhatóságtól
kérhessenek állásfoglalást a teljes tranzakcióra
vonatkozóan. Az állásfoglalás-kéréseket teszt
jelleggel, meghosszabbított határidőig, 2018.
szeptember 30-ig lehet kérni.
Az eljárásban való részvétel Magyarországon nem
díjköteles. A normál állásfoglalás-kéréshez
hasonlóan, a határon átnyúló ügyletek
áfakezelésére vonatkozó állásfoglalás szakmai
véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.
Az állásfoglalás-kérések benyújtásának feltételei:





a kérdés összetett áfás ügyletre vonatkozzon,
amit meg is szándékoznak valósítani,
a tervezett ügylet legalább kettő, a CBR
tesztrendszerben részt vevő tagállamot
érintsen,
az állásfoglalás-kérést olyan tagállamban kell
benyújtani, ahol a kérelmezőnek adószáma
van, de legalábbis valószínűsíthető, hogy a
tervezett ügylethez kapcsolódóan adószáma
lesz.

Az állásfoglalás-kéréseket a legtöbb esetben az
érintett tagállamok nemzeti nyelvén és/vagy
angolul kell benyújtani (a NAV minden esetben
kéri a magyar nyelvű állásfoglalás-kérést), az ügylet
minden releváns részletét bemutatva. Amennyiben
indokolt, a válaszadás előtt az adóhatóságok

egymással egyeztetnek. Az eljárásra mindig a
kérést fogadó állam szabályai vonatkoznak (pl.
határidők).
Ügyfeleink a 2016 januárjáig kiadott, összesen 17
állásfoglalásról az EU összefoglalóját itt
olvashatják.
A több tagállamot érintő ügyletek áfakezelésére
vonatkozó állásfoglalás-kéréseknek számos előnye
van (ha az érintett tagállamok eltérő álláspontra
jutnak, az adózó kérheti, hogy az érintett
adóhatóságok alakítsanak ki közös álláspontot,
adóalanynak nem kell egyeztetnie a külföldi
adóhatóságokkal, egyablakos rendszerben, a
NAV-on keresztül vehet részt az eljárásban).
Az olyan, határon átnyúló ügyleteknél, amelyek
áfakezelése kérdéses, vagy az ügyletek esetleges
kockázatai, az üzletre gyakorolt hatásuk indokolja
az állásfoglalás kérését, a Deloitte Ügyfelei szíves
rendelkezésére áll az állásfoglalás-kérések
elkészítésében és benyújtásában.

Megjelent a „Nemzeti versenyképességi és
kiválósági program” című pályázati
felhívás
A pályázati felhívás keretében a vállalkozások,
felsőoktatási intézmények és kutató intézetek 2-5
tagú konzorciumai által megvalósított olyan
stratégiai jelentőségű és a versenyképességet
növelő kutatási, fejlesztési és innovációs projektek
nyerhetnek támogatást, amelyek új, piacképes
termék, szolgáltatás, illetve technológia
létrehozására törekednek. A projekteknek KözépMagyarország régió területén és az alábbi témák
(alprogramok) valamelyikében kell
megvalósulniuk:
1.

Kiemelkedő halálozási kockázattal járó
betegségek gyógyításának eredményességét
lényegesen javító nemzeti program,

2.
3.

Anyagtudományi, technológia nemzeti
program,
Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program.

A pályázat keretében alprogramtól függően 1,5-4
milliárd forint közötti maximális támogatási
összeg pályázható, míg a támogatás legkisebb
összege minden alprogram esetében 500 millió
forint.
A projekt keretében a K+F tevékenységhez
kapcsolódó személyi kiadások, a külső megbízások
és az egyéb dologi kiadások, valamint – nem önálló
támogatható tevékenységként – a nyilvánosság
biztosításához kapcsolódó tevékenységek, a
projektkoordinációs tevékenység, a piacra jutás, az

iparjogvédelmi tevékenység, az eszközbeszerzés, a
kutatási infrastruktúra építése, korszerűsítése és az
immateriális javak beszerzése számolható el. A
támogatás intenzitása elszámolható költségtől
függően 25-65% között változhat nagyvállalatok
számára.
Az első bírálati határidő, amely időpontig
beérkezett pályázatok együttesen kerülnek
elbírálásra 2016. május 31.
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A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”)
társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi
személy. A DTTL (vagy „Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A DTTL és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes
bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol.
Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
(Deloitte Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja (melyek közös neve "Deloitte Magyarország"). Mindhárom társaság a Deloitte Central Europe
Holdings Limited tagvállalata. A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat, tanácsadás, adó- és jogi valamint kockázati
tanácsadási területeken - tölt be kiemelkedő szerepet az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint 500 hazai és külföldi szakértője
segítségével. (Ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási
szolgáltatásokat.)
A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy bizonyos
témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A jelen dokumentumban
megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. Ezek az
információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket
befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntésnek megfelelő magatartás tanúsítása előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink
véleményét.
Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Deloitte Magyarország
sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország állásfoglalásának. Az
előzőek érintése nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt információknak a hibamentességét,
továbbá a teljesítés vagy a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a
szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága
vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen
dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei
nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen, közvetett,
járulékos, következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az szerződéses, jogszabály
szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).
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