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Előszó
200 milliárd forint visszatérítendő támogatás formájában. Harmadrészt egyre jobban ösztönzik és segítik
a hazai vállalati és non-profit szektor képviselőit, hogy
a közvetlen európai uniós forrásokból (pl. H2020) is
lehetőleg minél nagyobb összegben vegyenek igénybe
támogatást. A relatív forrásbőség ugyanakkor a forráslehívás maximalizálásának elsődlegességéhez vezethet,
ami – nem megfelelő mennyiségű és minőségű projekt
esetében – a kevésbé megalapozott kutatás-fejlesztési
projektek támogatását ösztönözheti.
Ezek az adottságok olyan új kihívásokat teremthetnek,
amelyekre a vállalatoknak és döntéshozóknak nem
csupán fel kell készülniük, de erősíteniük kell az egymás
közötti konzultációt, hogy a 2020-ra tervezett, 1.8%-os
GDP arányos K+F ráfordítás – és ezen belül a vállalati
K+F ráfordítások dominanciája – megvalósuljon. Ennél
azonban még fontosabb, hogy olyan kutatás-fejlesztési projektek induljanak, amelyek magas hozzáadott
értékkel rendelkeznek és hozzájárulnak a fenntartható
gazdasági növekedéshez.
Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F
és Állami Támogatások üzletágának ötödik alkalommal megjelenő Vállalati K+F Jelentését. A közép- és
nagyvállalatok körében végzett regionális felmérésben
idén az 75 válaszadó hazai cég mellett már tíz további
közép-európai ország vállalatai vettek részt (Bulgária,
Horvátország, Csehország, Észtország, Lettország,
Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és
Szlovénia).
A vállalati kutatás-fejlesztés hátterét számos változás
érintette a tavalyi jelentésünk megjelenése óta. Egyrészt
2015. január 1-én létrejött a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal, amely egy kézben összpontosítja
a kutatás-fejlesztési politikát és a forráskoordinációt,
illetve részlegesen koncentrálja a kapcsolódó szabályozás
felügyeletét – erősítve ezzel a kiszámítható szabályozás- és támogatáspolitikát. Másrészt a hazai források
mellett 2015 és 2020 között közel 750 milliárd forint
társfinanszírozott európai uniós forrás áll rendelkezésre kutatás-fejlesztésre, ugyanakkor ezen forrásból

A Deloitte felmérése célja, hogy hozzájáruljon a fenti
célkitűzések megvalósítását elősegítő támogatáspolitikai és szabályozási környezet fejlődéséhez, melyhez
elengedhetetlen a hazai közép- és nagyvállalatok véleményének és várakozásainak feltérképezése.
Bízom benne, hogy érdekesnek és hasznosnak találja
kiadványunkat.

Dr. Márkus Csaba
Partner
K+F és állami támogatások
Deloitte Zrt.
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Megállapításaink
Kutatás-fejlesztési ráfordítások
Az idei eredmények alapján a felmérésben résztvevő
vállalatok negyede értékelte úgy, hogy nem voltak K+F
ráfordításai. Bár külön nem jelezték a válaszadók, ennek
alapvetően két oka lehet. Az egyik, hogy a vállalatuk
valóban nem költ kutatás-fejlesztésre, vagy alapvetően
vannak K+F kiadásaik, de rosszul ítélik meg, hogy az
adott tevékenység K+F-nek tekinthető-e. Összességében
tavaly és idén is a válaszadók közel fele egyáltalán nem
vagy az éves árbevétele kevesebb, mint 1%-át fordította
kutatás-fejlesztésre. Ugyanakkor e két kategórián belül
idén jelentősen magasabb (25%) volt azok aránya, akik
nem költöttek kutatás-fejlesztésre szemben a tavalyi
adattal (17,8%).

Ez arra enged következtetni, hogy annak a vállalatnak,
amely a tavalyi év során kis mértékben költött K+F-re,
elképzelhető, hogy idén már egyáltalán nem voltak
ráfordításai, tehát ez akár egyfajta szelíd erodálódásnak
is tekinthető az alsóbb tartományban.
Érdekes továbbá, hogy idén a felsőbb tartományban
a 10%-nál nagyobb K+F ráfordítással rendelkezők
aránya növekedett, az 5-10% közöttiekhez képest
a tavalyi adatokkal összehasonlítva. Ez az eredmény egy
még erőteljesebben diverzifikációra hívja fel a figyelmet,
vagyis a válaszadók egy jelentős része egyáltalán nem
vagy éppen nagyon szignifikáns mértékben költ K+F-re.

Vállalatok kutatás-fejlesztési ráfordításai (az éves árbevétel százalékában)
25,0%

Semmit

17,8%
21,4%

Kevesebb mint 1%-ot

26,%
19,6%

Több mint 10%-ot

15,6%
17,9%

1 és 3% között

13,3%
7,1%

3 és 5% között

6,7%
5,4%

Nem tudom

4,4%
3,6%

5 és 10% között

15,6%

2015

2014

59,3%
2014-hez képest növekedni fognak

38,6%
24,1%

Nagyságrendileg a 2014-es szinten maradnak

45,6%
11,1%

Nem tervezünk K+F ráfordítást

10,5%
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5,6%
2014-hez képest csökkenni fognak

5,3%

25,0%

Semmit

17,8%
21,4%

Kevesebb mint 1%-ot

26,%

Nagyságrendileg
nem jelentős, de ugyanakkor a válaszTöbb mint 10%-ot
adók egymáshoz viszonyított arányában nagyjából
kétszeresére nőtt azoknak a száma, akik 2015-ben
várhatóan csökkenteni fogják az éves árbevételükhöz
1 és 3% között
képest a K+F ráfordításaikat. Ezzel szemben a vállalatok
közel 85%-a hozzávetőlegesen a 2014-es szinten tartja,
illetve inkább növelné ráfordításait 2015-ben a 2014-es
7,1%
3 és 5% között
6,7%
évhez képest.
5,4%

Nem tudom

5 és 10% között

4,4%

19,6%
Érdekes fejlemény ugyanakkor,
hogy középtávon (3-5
15,6%
év) a válaszadók
már csaknem 60%-a szeretné növelni
a K+F ráfordításait, míg az előző évben ez az eredmény
még 50% alatt volt. Emellett
17,9% az előző két évhez képest
is kisebb13,3%
arányt képviselnek azok a vállalatok, akik úgy
gondolják, csökkenni fog kutatás-fejlesztési ráfordításaik
mértéke, vagy nem is terveznek ilyen típusú ráfordításokat. Ennek alapján kijelenthető, hogy középtávon még
inkább bíztató a K+F ráfordítások várható növekedési
tendenciája a válaszadók szerint szemben azzal, amit
a jelen helyzet vagy a rövidtávú várakozások mutatnak.

3,6%
15,6%

Vállalatok K+F ráfordításai következő 1-2 évben, illetve a következő 3-5 évben

59,3%
2014-hez képest növekedni fognak

38,6%
24,1%

Nagyságrendileg a 2014-es szinten maradnak

45,6%
11,1%

Nem tervezünk K+F ráfordítást

10,5%
5,6%

2014-hez képest csökkenni fognak

3–5 év

5,3%

1–2 év

39,3%

Tudomásom szerint a cég nem folytat K+F adókedvezmények
igénybe vételére jogosító K+F tevékenységet/projektet

17,8%

Jól ismerjük a K+F adókedvezményekkel és használjuk is őket

30,4%

Ismerem a K+F adókedvezményeket, de nem tudom pontosan,
milyen tevékenység minősülhet K+F tevékenységnek, illetve hogyan bizonyítható,
hogy egy adott tevékenység K+F jellegű (K+F tevékenységek minősítése)

25,0%
15,6%
19,6%

Nem igazán ismerjük az adóhatóság álláspontját a K+F adókedvezményeket illetően,
ezért kockázatosnak tartom ezen adókedvezmények igénybevételét

24,4%

A K+F tevékenységekkel kapcsolatos adójogszabályok nem
egyértelműek, és túl nagy kockázatot jelentenek a cégem számára

12,5%

Nem tudom, milyen módszerekkel kezelhetők
a tevékenységek K+F minősítésével kapcsolatos kockázatok

12,5%

20,0%

24,4%
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Tudom, miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege,
de a bevallási/költségelszámolási/munkaidő-elszámolási stb. rendszereink nem
tudják megfelelően kezelni/alátámasztani a K+F tevékenységekhez kapcsolódó költségeket

8,9%
20,0%
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Az elmúlt öt évre visszatekintve azt láthatjuk, hogy
a cégek K+F ráfordításainak növekedését befolyásoló
külső tényezők szerepe csökkenő tendenciát mutat,
de jellemzően ugyanazok a külső tényezők befolyásolják a ráfordításokat. Idén a felmérésben részt vevő
vállalatok ráfordításait leginkább meghatározó külső
tényezők a megfelelően képzett és tapasztalt kutatók
rendelkezésre állása, a többféle támogatási lehetőség
biztosítása és az egyetemekkel vagy kutatóintézetekkel
kialakított jó kapcsolat és együttműködés. A cégeket
legkevésbé befolyásoló összetevők közé a szellemi
tulajdonjogok védelmét és az arra irányuló eljárások
társfinanszírozásának lehetőségét (ideértve többek
között az oltalom bejegyeztetésének költségeit), illetve
az ágazati és versenytársi K+F adatok rendelkezésre
állását sorolhatjuk.
Érdemes megemlíteni, hogy a szellemi termékek, illetve
know-how védelmének tekintetében a válaszadók
kétharmada alapvetően a titoktartási szabályzatra fókuszál, a vállalatok negyede viszont valójában semmilyen
eszközzel nem gondoskodik erről. Meglepő tény, hogy
regionális összehasonlításban a balti államok válaszadóin
kívül azoknak az aránya, akik semmilyen eszközzel nem
gondoskodnak szellemi termékei védelméről, töredéke
a magyarországi adatoknak.
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Támogatások és adókedvezmények
A felmérés rávilágít arra, hogy az előző évekhez képest
rendkívül magas (39,3%) azon vállalatok aránya, aki
úgy gondolják, hogy nem végeznek K+F adókedvezmények igénybevételére jogosító K+F projektet. Ez azért is
meglepő, mert a válaszadók mindössze 25%-a mondta
azt, hogy nincsenek kutatás-fejlesztési ráfordításai,
tehát ezek szerint vannak olyan vállalatok, akik költenek
K+F-re, de úgy gondolják, hogy ezért nem járna adóalap
kedvezmény. Emellett azt is érdemes megjegyezni,
hogy a válaszadóknak csaknem negyede nem tudja, mi
minősülhet K+F-nek, ami azért érdekes, mert a két évvel
ezelőtti jelentésünk óta – feltehetően a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala K+F minősítésre irányuló tevékenységének 2012. februári indulásából is fakadóan – eddig
folyamatosan csökkent az ilyen típusú válaszok aránya.
Ez azt jelenti, hogy a vállalatok vagy nem ismerik a K+F
minősítés lehetőségeit, vagy valamilyen okból nem élnek
ezekkel a lehetőségekkel.
Akik viszont ismerik a K+F minősítés lehetőségét, azok
körében láthatólag jelentősen csökken azoknak az aránya,
akik nem tudják megfelelően alátámasztani a kutatásfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó költségeket,
illetve úgy tűnik, hogy a K+F minősítési kockázatokat
kezeléséhez szükséges módszerek és a K+F tevékenységekkel kapcsolatos adójogszabályok is egyértelműbbé
váltak a válaszadók számára a korábbi évekhez képest.
A minősítés lehetőségét ismerő válaszadók tehát láthatóan egyre magabiztosabban kezelik a K+F minősítési
kockázatokat.

2014-hez képest növekedni fognak

38,6%
24,1%

Nagyságrendileg a 2014-es szinten maradnak

45,6%
11,1%

Nem tervezünk K+F ráfordítást

10,5%
5,6%

2014-hez képest csökkenni fognak

5,3%

A cégek véleménye a K+F adókedvezmények igénybevételével kapcsolatban
39,3%

Tudomásom szerint a cég nem folytat K+F adókedvezmények
igénybe vételére jogosító K+F tevékenységet/projektet

17,8%

Jól ismerjük a K+F adókedvezményekkel és használjuk is őket

30,4%

Ismerem a K+F adókedvezményeket, de nem tudom pontosan,
milyen tevékenység minősülhet K+F tevékenységnek, illetve hogyan bizonyítható,
hogy egy adott tevékenység K+F jellegű (K+F tevékenységek minősítése)

25,0%
15,6%
19,6%

Nem igazán ismerjük az adóhatóság álláspontját a K+F adókedvezményeket illetően,
ezért kockázatosnak tartom ezen adókedvezmények igénybevételét

24,4%

A K+F tevékenységekkel kapcsolatos adójogszabályok nem
egyértelműek, és túl nagy kockázatot jelentenek a cégem számára

12,5%

Nem tudom, milyen módszerekkel kezelhetők
a tevékenységek K+F minősítésével kapcsolatos kockázatok

12,5%

20,0%

24,4%

Tudom, miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege,
de a bevallási/költségelszámolási/munkaidő-elszámolási stb. rendszereink nem
tudják megfelelően kezelni/alátámasztani a K+F tevékenységekhez kapcsolódó költségeket

8,9%
20,0%
8,9%

Nem igazán ismerjük a K+F adókedvezményeket

8,9%
8,9%

Egyéb

2015

Igen 4,8%
Nem 95,2%

17,8%

2014

Igen 44,2%
Nem 55,8%
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között

1 és 3% között
Nagyságrendileg a 2014-es szinten maradnak
13,3%

között

3 és 5% között
7,1%
6,7%Nem tervezünk K+F ráfordítást
5,4%

tudom

4,4%

15,6%
38,6%

13,3%

45,6%

7,1%

11,1%

6,7%

10,5%

Nem tudom

59,3%

17,9%

24,1%

17,9%

5,4%

5,6%

2014-hez képest csökkenni fognak

3,6%

között

19,6%

19,6%

Több mint 10%-ot
2014-hez képest növekedni fognak 15,6%

10%-ot

4,4%

5,3%
3,6%

5 és 10% között

15,6%

15,6%

Pozitív eredmény, hogy a megkérdezett cégek körében
vonatkozik, nem
39,3%meglepő, hogy a válaszadók 44%-a
Az
17,8% hallott a kedvezményről, ám mindössze tizedük (4,8%)
59,3%
elmúlt öt évre visszamenően folyamatosan59,3%
csökken
vette effektíve igénybe.
2014-hez
képest
növekedni fognakés használjuk is őket
38,6%
Jól ismerjük
a K+F
adókedvezményekkel
30,4%
ez képest növekedni fognak
38,6%azt állítják, hogy nem ismerik
azoknak
az aránya, akik
a K+F pályázati támogatásokat és a vállalatok 40%-a24,1%
fel
A K+F adóalap kedvezményekkel kapcsolatban érdemes
Ismerem a K+F24,1%
adókedvezményeket, de nem tudom pontosan,
25,0%
is
használja
őket.
Ugyanakkor
fontos
megemlíteni,
hogy
még
megjegyezni,
Nagyságrendileg
a 2014-es
szinten
maradnak
milyen tevékenység
minősülhet
K+F
tevékenységnek,
illetve hogyan bizonyítható,
45,6% hogy az elmúlt években az adóhaa 2014-es szinten maradnak
45,6%
15,6%
hogy egy adott tevékenység K+F jellegű (K+F tevékenységek
minősítése)
a cégek további 40%-a, bár ismeri a pályázati támogatóság kiemelt vizsgálati területei közé tartoztak, és
11,1%ezen belül
tásokat,
továbbra
sem veszi igénybe őket,
11,1% az adóhatóság
19,6%az évek múlásával egyre konkrétabb és technikailag
Nem igazán ismerjük
álláspontját
K+Fráfordítást
adókedvezményeket illetően,
Nem
tervezünkaK+F
10,5%
m tervezünk K+F ráfordítást
ezért kockázatosnak
tartom
ezen
adókedvezmények
igénybevételét
10,5%
a válaszadók negyede pedig annak ellenére sem kíván élni
megalapozottabb
kérdéseket fogalmaz meg az adóha24,4%
a lehetőséggel, hogy feltételezhetően képes lenne rá.
tóság az adóvizsgálatok során. A felmérés eredményei
5,6%
5,6%
12,5%
alapján ugyanakkor azt láthatjuk, hogy a vállalatok több
A K+F
tevékenységekkel
kapcsolatos
adójogszabályok nem
2014-hez
képest csökkenni
fognak
5,3%
hez képest csökkenni fognak
20,0%
5,3%
egyértelműek, és túl nagy kockázatot jelentenek a cégem számára
2014. január 1-től lehetőség van bizonyos feltételek
mint 40%-át még nem vizsgálta az adóhatóság. Akiket
teljesülése mellett kapcsolt vállalkozás által végzett12,5%
viszont vizsgált, azok szinte kizárólag azt tapasztalták,
Nem tudom, milyen módszerekkel kezelhetők
24,4%
a tevékenységek
K+F minősítésével
kapcsolatos kockázatok
kutatás-fejlesztési
tevékenységhez
fűződő K+F közvetlen
hogy az adóhatóság egyre alaposabban tanulmányozza
önköltség alapján igénybe venni társasági adóalap
projektjei K+F jellegét és igénybe veszi az SZTNH szakTudom, miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege,
8,9%
kedvezményt. Azok a stb.
vállalatok,
értői segítségét. Emellett azonban a vállalatok egy része
de a bevallási/költségelszámolási/munkaidő-elszámolási
rendszereink akik
nem nem hallottak még
20,0%
tudják megfelelően kezelni/alátámasztani
tevékenységekhez kapcsolódó
költségeket
errőla K+F
a lehetőségről,
azonos
jelezték,
úgy érzi, hogy egyre nehezebb39,3%
a saját véleményüket
Tudomásomcsaknem
szerint a cég nem
folytat arányban
K+F adókedvezmények
39,3%
Tudomásom szerint a cég nem folytat K+F adókedvezmények
igénybe
vételére jogosító
K+F tevékenységet/projektet
17,8%kérdésekben az adóhatóság előtt (12%).
hogyNem
érdekes
lehet
számukra
a kedvezmény.
Mivel
képviselni K+F
8,9%
igénybe vételére jogosító K+F tevékenységet/projektet
17,8%
igazán ismerjük a K+F adókedvezményeket
8,9%
ez a lehetőség csak a vállalatok egy bizonyos körére
Tudomásom szerint a cég nem folytat K+F adókedvezmények
igénybe vételére
jogosító K+F
egyre
ismertebbek
a tevékenységet/projektet
K+F pályázati támogatások.

Jól ismerjük a K+F adókedvezményekkel és használjuk is őket

Jól ismerjük a K+F adókedvezményekkel és használjuk is őket
30,4%
8,9%
Egyéb

30,4%

Ismerem a K+F adókedvezményeket, de nem tudom pontosan, 17,8%
25,0% vehető
Ismerem a K+F adókedvezményeket, de nem tudom pontosan,
Kapcsolt
vállalkozás
által
végzett
K+Fhogyan
tevékenységhez
kapcsolódóan igénybe
25,0%
milyen
tevékenység
minősülhet K+F
tevékenységnek,
illetve
bizonyítható,
tevékenység minősülhet K+F tevékenységnek, illetve hogyan bizonyítható,
15,6%
hogy
egy
tevékenység15,6%
K+Fés
jellegű
(K+F tevékenységek minősítése)
kedvezményadott
ismertsége
igénybevétele
hogy egy adott tevékenység K+F jellegű (K+F tevékenységek minősítése)
19,6%

Nem igazán ismerjük az adóhatóság álláspontját
a K+F adókedvezményeket illetően,
19,6%
n ismerjük az adóhatóság álláspontját a K+F adókedvezményeket illetően,
ezért kockázatosnak tartom ezen adókedvezmények igénybevételét
ezért kockázatosnak tartom ezen adókedvezmények igénybevételét
24,4%

A K+F tevékenységekkel
kapcsolatos adójogszabályok nem
12,5%
egyértelműek, és túl nagy 20,0%
kockázatot jelentenek a cégem számára

Nem tudom, milyen módszerekkel kezelhetők
a tevékenységek K+F minősítésével kapcsolatos kockázatok

Nem tudom, milyen módszerekkel kezelhetők
12,5%
a tevékenységek K+F minősítésével
kapcsolatos kockázatok
24,4%

Tudom, miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege,
Tudom, miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege,
8,9%
de a bevallási/költségelszámolási/munkaidő-elszámolási stb. rendszereink nem
a bevallási/költségelszámolási/munkaidő-elszámolási stb. rendszereink nem
tudják megfelelően kezelni/alátámasztani a K+F tevékenységekhez
kapcsolódó költségeket
20,0%
ően kezelni/alátámasztani a K+F tevékenységekhez kapcsolódó költségeket

Igen 4,8%
Nem 95,2%

Nem igazán ismerjük a K+F adókedvezményeket

Egyéb

24,4%

Hallott a cég a
társasági adóalap kedvezményről?
12,5%

A K+F tevékenységekkel kapcsolatos adójogszabályok nem
egyértelműek, és túl nagy kockázatot jelentenek a cégem számára

8,9%

társasági adóalap

20,0%
12,5%
24,4%
8,9%

Igen 44,2%
Nem
55,8%8,9%
Nem igazán ismerjük a K+F adókedvezményeket

Igen 44
Nem 56

20,0%

8,9%

8,9%
Egyéb

8,9%
17,8%

8,9%
17,8%

Amennyiben igen,
igénybe vett ilyen kedvezményt?

Amennyiben nem, érdekes lehet
a vállalatcsoportja számára?

3,8%

Igen 4,8%
Igen 44,2%
Nem 95,2%
Nem 55,8%

11,3%

Igen 4,8%
Nem 95,2%
15,1%

37,7%

8
32,1%

Igen 44,2%
Nem 55,8%

Igen 44,0%
Nem 56,0%

K+F ösztönzők jelenlegi rendszerének legfőbb
problémái
Ebben az évben arról is megkérdeztük a vállalatokat,
hogy véleményük szerint a K+F ösztönzők jelenlegi
rendszerében mi a legnagyobb probléma a támogatások
és adókedvezmények terén. A vállalatok a legmeghatározóbb nehézségként azoknak a tevékenységeknek az
azonosítását nevezték meg, amelyek teljesítik a kutatásfejlesztési támogatásokra vagy adókedvezményre
vonatkozó feltételeket. Ezt a faktort szorosan követi
a támogatások és adókedvezmények adóhatóság és más
illetékes hatóságok általi elbírálásának nem egyértelmű
megfogalmazása. E két tényezőt összességében a válaszadók közel 70%-a nevezte meg problémaként. A K+F
költségek elkülönített nyilvántartását (3,8%), illetve
az elszámolható költségekre és azok kiszámításának
feltételeire vonatkozó egyértelmű szabályok hiányát
(11,3%) jelenleg kevésbé ítélik jelentős nehézségnek
a válaszadók.

Együttműködés külső vállalkozásokkal a K+F
projektek során
A felmérés alapján a válaszadók 40%-a azért működik
együtt cégcsoporton kívüli (harmadik) felekkel, hogy
támogatást kapjon vagy hogy a támogatás intenzitása
nagyobb legyen. Ebből arra következtethetünk, hogy
a pályázati kiírásoknál sok cég kényszerből működik
együtt harmadik felekkel, vagyis a pályázat kiírói nem
megfelelően mérik fel, hogy milyen típusú kiírásokra
van szükség, és több esetben olyankor is konzorciumba
kényszerítik a partnereket, amikor a projekt jellege ezt
nem tenné indokolttá. Ez jelentősen megnöveli egyrészt
annak az esélyét, hogy nem a legjobban hasznosuló
projektekre fordítják a támogatásokat, másrészt pedig
a projektek megvalósíthatóságának a kockázata is
emelkedik, mivel olyan vállalatok és egyéb szereplők is
részt vesznek benne, akiknek a részvétele nem indokolt
a projektek sikeres megvalósításához.

A K+F ösztönzők jelenlegi rendszerének legjelentősebb problémái

3,8%
Azoknak a tevékenységeknek az azonosítása, amelyek
teljesítik a K+F támogatásokra vagy adókedvezményre
vonatkozó feltételeket

11,3%

37,7%
15,1%

A támogatások és adókedvezmények adóhatóság és más
illetékes hatóságok általi elbírálásának nem egyértelmű
megfogalmazása
Egyéb
Az elszámolható költségekre és azok kiszámításának
feltételeire vonatkozó egyértelmű szabályok hiánya

32,1%

A K+F költségek elkülönített nyilvántartása
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Pénzügyi eszközök (visszatérítendő támogatások)
A 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban
a kutatás-fejlesztési pályázatok keretében pályázható
forrásokból közel 200 milliárd forint ún. visszatérítendő
támogatás (azaz pl. kedvezményes kamatozású hitel,
kezességvállalás, stb.) formájában lesz elérhető. A K+F
projekteknél a visszatérítendő támogatások bevezetése
várhatóan jelentősen megosztja majd a pályázati kört,
és erősen befolyásolhatja a pályázói hajlandóságot.
A válaszadók mintegy 25%-a nem is pályázna, ha K+F
projekt megvalósítására kapott támogatási összeg
egészét vagy egy részét vissza kellene téríteni. A potenciális pályázók számára kifejezetten hátrányos lenne,
ha a visszatérítés a projekt eredményéből származó
bevétel nagyságától, vagy a felmerülésének időpontjától
függene, mint ahogy azt is elkerülendőnek ítélik meg,
ha a visszatérítés a projekt eredményes befejezésén
múlik, hiszen egy K+F projektnél nem biztos, hogy el
lehet érni a kívánt eredményt. Emiatt rendkívül alaposan
végig kell gondolni, hogy a visszatérítendő támogatások
miként kerülnek bevezetésre, mert ez jelentősen befolyásolhatja a pályázói hajlandóságot. Ez különösen igaz
annak fényében, hogy a kutatás-fejlesztésre fordítható
források összege jelentősen megnő 2014-2020 között
a 2007-2013-as periódushoz képest, és ezen források
jelentősebb részét kis- és középvállalatok használnák fel,
akiket különösképpen elriaszthat a támogatás visszatérítendő jellege. Mindezek nyomán viszont még inkább
potenciálisan megnehezülhet a forrásfelhasználás.
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Az utólagos minősítés tapasztalatai
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2014
elején megerősítette, hogy a jövőbeli K+F projektek valamennyi magyar hatóságra kötelező minősítése mellett
múltbeli vagy már folyamatban lévő K+F projekteket
vagy projektrészeket is minősít szakértői vélemény keretében, díjazás ellenében (ún. utólagos minősítés). Bár
az utólagos minősítés nem kötelező más hatóságokra,
az adóhatóság a gyakorlatban elfogadja az SZTNH szakértői minősítését. 2014 folyamán az SZTNH valószínűleg
több szakértői véleményt bocsátott ki utólagos minősítés
keretében, mint ahány előzetes minősítési kérelmet
kapott. Ennek tükrében érdekes, hogy a válaszadók
mindössze 5,4%-a élt ezzel a lehetőséggel. Bár ezen
belül mindegyik vállalat megfelelőnek tartotta a vélemény minőségét, ez az eredmény elenyésző ahhoz
képest, hogy a válaszadók 95%-a egyáltalán nem vette
igénybe ezt a szolgáltatást.
Az utólagos minősítés lehetőségét nem használó válaszadók között alig 10% fölött van azoknak az aránya,
akik azért nem vették igénybe az utólagos minősítést,
mert úgy ítélték meg, hogy az adott projekt K+F jellege
nem megkérdőjelezhető. A felmérés azonban főként
arra világít rá, hogy a válaszadók fele alapvetően azért
nem élt ezzel a lehetőséggel, mert nem volt tisztában
az utólagos minősítés lehetőségével, illetve mert
a projektjei magas száma miatt ésszerűtlennek találta
a projektenkénti minősítést. Ez arra enged következtetni,
hogy egyrészt fokozni kell a rendszer létezéséről szóló
tájékoztatást, másrészt a sok kis projekt minősíthetőségének kezelése is megoldást igényel (függetlenül attól,
hogy utóbbi nehézségre létezik gyakorlati megoldás).

3,8%
11,3%

15,1%

37,7%

32,1%

Az utólagos minősítés ismertsége és igénybevétele
Ön igénybe vette-e az utólagos minősítés lehetőségét?

Amennyiben nem vette igénybe az utólagos minősítés
lehetőségét, mik a tapasztalatai?

4,4%
4,4%
22,2%

22,2%

11,1%

11,2%

2,2%

2,2%

Igen 5,4%
Nem 94,6%

15,6%

15,6%

44,4%

44,4%

Rendelkeztem már ugyanezen projektre vonatkozóan
előzetes minősítéssel
A projektem/projektjeim K+F jellege nem megkérdőjelezhető, ezért nem láttam értelmét az utólagos
minősítésnek
Nem bízom az SZTNH által kiadott szakvéleményben
Projektjeim magas száma miatt ésszerűtlen a projektenkénti minősítés
Nem tudtam az utólagos minősítés lehetőségéről
Egyéb
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Régiós kitekintés
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Partneri előszó
Ebben a jelentésben, amely a Deloitte éves középeurópai vállalati K+F felmérésére adott válaszokat elemzi,
bemutatunk néhány olyan problémát, amely gátolja,
hogy a magánszektor nagyobb összegeket fordítson
kutatás-fejlesztésre. A felmérésből az derül ki, hogy ezek
közé elsősorban a támogatások és adókedvezmények
megítélése körüli bizonytalanság tartozik az adó- és
egyéb hatóságok részéről, illetve a K+F támogatásra
vagy adólevonásra jogosító tevékenységek meghatározásának nehézségei. Reméljük, hogy ezeknek
a nehézségeknek a feltárása arra ösztönzi majd a K+F
támogatások feltételeit meghatározó állami hatóságokat és egyéb intézményeket, hogy megtegyék azokat
a változtatásokat, amelyekre a magánszektor vár, és
ezzel elősegítsék a K+F ráfordítások növekedését.
A hosszú távú gazdasági növekedés egyik kétségtelen
előmozdítója a kutatás-fejlesztési tevékenységbe történő
befektetés. Az empirikus elemzések azt mutatják, hogy
az EU tagállamok összehasonlításában a jól működő
gazdaságok GDP-jüknek lényegesen magasabb százalékát fektetik kutatás-fejlesztésbe.
A közép-európai viszonylag olcsó munkaerő előnyeit
bizonyos mértékben ellensúlyozza az a tény, hogy jóval
kevesebbet fektetnek a K+F területbe. Éppen ezeknek
az országoknak kellene tehát lényegesen növelniük
befektetéseiket a K+F támogatások segítségével,
ami élénkítené a magánszektort is, hiszen a legtöbb
fejlett országban a magánszektor kiemelt terület
a K+F támogatások terén. A vállalati K+F befektetések
támogatásának legalapvetőbb formája a közvetlen
támogatás, és a közvetett támogatás adókedvezmények
formájában. Nincsen egyetlen globálisan bevált módszer
arra, hogy a támogatás hogyan oszlik meg a két forma
között. A támogatási formák azonban történelmileg
úgy alakultak, hogy a sikeres gazdaságok egyre inkább
az adóeszközöket alkalmazzák, pl. Dél-Korea és Japán,
de közöttük is vannak olyan országok, pl. Németország,
Finnország és Svájc, amelyek (még) a közvetlen támogatást részesítik előnyben.

A K+F felmérésre adott válaszokból kiderülő pozitív
fejlemény, hogy az elkövetkező években folyamatos
növekedést várhatunk a K+F támogatások terén. Ennek
a tendenciának kellene folytatódnia az új, 2014-2020-as
programozási időszakban is, amely az EU strukturális
és befektetési alapjaiból finanszírozott támogatások
törvényi keretét adja.
Ezúton szeretném megköszönni a felmérésben részt
vevő cégeknek, hogy időt szántak a kérdőív kitöltésére,
és így annak eredményeit közzétehetjük. Úgy gondolom,
hogy a jelentés érdekes információkat tartalmaz, és
olyan változásokra sarkall, amelyek elősegítik a gazdasági növekedést, illetve javítják a közép-európai
kutatás-fejlesztési támogatások rendszerét.

Luděk Hanáček
Partner
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Makrogazdasági kitekintés
Minden hosszú távú gazdasági növekedés alapja
a kutatás-fejlesztésbe való befektetés. Ez elméletben és
gyakorlatban is így van. A gazdasági modellek, egészen
Robert Solow alapmodelljétől a modern elméletekig,
kimondják, hogy a hosszú távú gazdasági növekedés
legfőbb elősegítője a termelékenység növelése.
A termelékenységet pedig a kutatással és fejlesztéssel
elért innováció segítségével lehet növelni. A gazdasági
növekedés és a kutatás-fejlesztésbe való befektetés
kapcsolata nem triviális, de mindenképpen pozitív.
Függetlenül attól, hogy számos tanulmányt vizsgálunk
vagy csak statisztikákat hasonlítunk össze, az empirikus bizonyítékok is alátámasztják az elméleteket.
A skandináv országok és Németország a jól működő
gazdaságok mintapéldái, és nem véletlen, hogy ezek
az országok lényegesen többet költenek kutatásfejlesztésre, mint a többi európai ország. Az elmúlt
néhány évben az Európai Unióban átlagosan a GDP
2%-át költötték kutatás-fejlesztésre. Ehhez képest
Németországban ez a költség majdnem a GDP 3%-a,
míg Finnországban, Svédországban és Dániában meg is
haladja a 3%-ot. Globális szinten a K+F terület vezető
országai – a skandináv országokon kívül – Japán,
Dél-Korea és Svájc, ahol a K+F kiadások meghaladják
a GDP 3%-át.
Ezzel szemben a közép-európai országok lényegesen
kevesebbet költenek országonként a kutatás-fejlesztésre.
A régió legtöbb országában a K+F befektetések nem
haladják meg a GDP 1%-át (kivéve Szlovéniát, ahol eléri
a GDP 2,6%-át is). Mivel a viszonylag olcsó kelet-európai
munkaerő kínálta előnyök halványulnak a fejlett országokhoz való fokozatos gazdasági felzárkózással, ha ezek
az országok meg akarják tartani a gazdasági növekedés
ütemét, akkor többet kell kutatás-fejlesztésre költeniük.
A vállalati K+F befektetések támogatásának alapvető
módja a közvetlen támogatás, és a közvetett támogatás
adókedvezmények formájában. Nincsen univerzális
módszer arra, hogy a támogatás hogyan oszlik meg
a két forma között. Németország, Finnország és
Svédország például kizárólag közvetlen támogatást
alkalmaz, míg Dél-Korea és Japán főleg adóeszközökkel
támogatja a vállalati K+F ráfordításokat. Történelmileg
azonban az látszik, hogy folyamatosan nő azoknak az
országoknak a száma, amelyek adókedvezményekkel
ösztönzik a kutatás-fejlesztést. Csehországban a vállalati
K+F támogatások 74%-a adókedvezmények formájában
valósul meg, és 26% a közvetlen támogatás.

14

A közvetlen vagy közvetett támogatással érintett vállalati
K+F ráfordítások összege lehetne magasabb, de vannak
a növekedést akadályozó tényezők. A felmérésből
kiderül, hogy a vállalatok leginkább a támogatások és
adókedvezmények megítélése körüli bizonytalanságtól
tartanak az adó- és egyéb hatóságok részéről. Egyes
vállalatok arra panaszkodnak, hogy a támogatások
igénylésének folyamata túlságosan bürokratikus és
nehézkes.
Az elkövetkező években a K+F befektetések egyre
fontosabbak lesznek a közép-európai országok számára.
Éppen ezért célszerű lenne ezeket az akadályokat, ha
nem is megszüntetni, de legalább minimálisra csökkenteni – ezáltal lehetőség szerint növelni a vállalati
K+F ráfordítások támogatását, és ösztönözni azok
igénybevételét.

David Marek
Vezető közgazdász és igazgató,
Deloitte Csehország

A kutatás-fejlesztés jelentősége a középeurópai gazdaságok jövője szempontjából

A legtöbb európai gazdaság hosszú távú növekedésére hatással lesz a demográfiai tendenciák alakulása.
A társadalom öregedése miatt egyre kevesebb a rendelkezésre álló munkaerő, és a munkavégzés hatékonysága
is csökkenhet. Az utóbbi időben más olyan tényezőknek
a hatása is gyengült, amelyek az elmúlt két évtizedben
a gazdasági növekedés mozgatórugói voltak. A globalizáció üteme lelassult (a világkereskedelmi forgalom
növekedési ütemét alapul véve), a BRIC-országok pedig
vesztettek a lendületükből, és egyre több strukturális
problémával kénytelenek szembenézni. A közép-európai
országok piacgazdasággá alakulásának, illetve az
Európai Unióhoz való csatlakozásának pozitív hatása
fokozatosan eltűnik, a globális pénzügyi válság miatt
szükségessé vált pénzügyi szigorítások pedig visszafogják
a GDP növekedését.
Napjaink legfontosabb kérdése, hogy az elkövetkezendő
években mi lehet a gazdasági növekedés motorja.
A válasz egyszerű: a közgazdasági elméletek és a hosszú
távú idősorok elemzése alapján egyaránt arra következtethetünk, hogy a termelés bővülését és az életszínvonal
emelkedését előmozdító legfontosabb tényező a termelékenység növekedése, ezt pedig innováció útján lehet
elérni.

K+F kiadások (a GDP %-ában; 1994 és 2013 közötti átlag)
Ciprus
Cyprus

0,4%
0,5%

Románia
Romania

0,5%

Bulgária
Bulgaria
Lettország
Latvia

0,6%

Szlovákia
Slovakia

0,6%

Málta
Malta

0,6%

Görögország
Greece

0,6%
0,7%

Lengyelország
Poland

0,7%
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Az innováció többféle módon is megvalósulhat, többek
South Korea
között a gyakorlat általi tanulással, utánzással, illetve
Sweden
a meglévő tudás újszerű felhasználásával. A legígéJapan
retesebb
megközelítés mégis a kutatás – ezért van
Finland
vitathatatlanul
nagy jelentősége a kutatás-fejlesztésnek
a hosszú távú
növekedés
szempontjából.
0%
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2%
Ezt az állítást empirikus adatok is alátámasztják. A legsikeresebb országok (így például az Egyesült Államok,
Németország, Dél-Korea vagy a skandináv államok)
komoly összegeket fordítanak kutatás-fejlesztésre.

A közép-európai országok viszont lemaradóban vannak.
Az elmúlt két évtizedben elsősorban olyan beruházásokat hajtottak végre, amelyekkel az volt a céljuk, hogy
lecseréljék a gyáriparban korábban használt, a tervgazdaság korából hátramaradt alacsony termelékenységű
és elavult
3% berendezéseket.
4% A következő logikus lépés
az, hogy komolyabb beruházásokat eszközöljenek új
ötletekbe, technológiákba és munkafolyamatokba, és
elmozduljanak a tudásalapú gazdaság irányába, ahogy
tették azt a sikeres fejlett országok.

A K+F tevékenység finanszírozási szerkezete (2013)
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A K+F tevékenység finanszírozására nincs általános
recept. Míg az alapkutatásra általában az állam biztosítja
a forrást, addig a fejlesztést gyakran a vállalati szektor
finanszírozza. Ez alapján egyidejűleg több forrásból
érdemes fedezni a kutatás-fejlesztési kiadásokat. Az
államoknak gondoskodniuk kell a K+F tevékenység
közvetlen finanszírozásához szükséges erőforrásokról,
és ezzel egyidejűleg állami támogatások és adókedvezmények útján a vállalkozásokat is arra kell ösztönözniük,
hogy a kutatás-fejlesztésre költsenek.
Mivel a legtöbb európai ország esetében az államháztartás hosszú távú strukturális problémákkal küzd,
a kutatás-fejlesztésre fordított összeget csak úgy fogják
tudni növelni, ha máshol csökkentik a költségvetési
kiadásaikat – ellenkező esetben az állam rákényszerülhet
arra, hogy sokkal inkább a magánszektorra hagyatkozzon a források biztosítása terén, ehhez azonban
jobban kell motiválni a cégeket. Az adókedvezmények
alkalmazása jó példa erre a megközelítésre.
A megfelelő finanszírozás az eredményes és jövedelmező K+F tevékenység egyik alapfeltétele, viszont
önmagában a pénz nem garancia a sikerre. Fontos,
hogy a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások olyan
eredményekben nyilvánuljanak meg, amelyek a való
életben is hasznosnak és alkalmazhatónak bizonyulnak.
Az egyes országok között jelentős különbségek lehetnek
a K+F kiadások megtérülése terén (ennek számszerűsítése során az Európai Szabadalmi Hivatal által kiadott
szabadalmak számát viszonyítják a K+F kiadásokhoz).
Úgy tűnik, hogy a közép-európai országok esetében
a kutatás-fejlesztés pozitív hatásai nem csupán a ráfordítások viszonylag alacsony szintje miatt maradnak
el a várakozásoktól, hanem a tevékenység alacsony
hatékonysága miatt is.

A K+F kiadások növelésére és hatékonyabb felhasználására (és egyúttal a sikeres fejlett országok tudásalapú
gazdaságára hasonlító gazdasági rendszer kialakítására)
törekvő közép-európai országoknak az alábbi célokat
érdemes kitűzniük maguk elé:
•• A kutatás-fejlesztésre fordított összeg emelése.
Az Európai Bizottság által javasolt kutatás-fejlesztési
intenzitás elérésének célul tűzése (a GDP legalább
3%-a legyen).
•• Nagyobb részarányt biztosítani a kutatás-fejlesztésnek az állami támogatásokból.
•• Olyan K+F tevékenység végzése, amelyet a vállalkozások saját maguk valószínűleg nem vállalnának,
valamint a szükséges erőforrások biztosítása az alapkutatás területén.
•• A vállalkozások K+F tevékenységének ösztönzése különféle pénzügyi eszközök egyidejű
alkalmazásával. A közvetlen támogatás és az
adókedvezmények egyaránt fontosak, és a két eszközt
nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő
lehetőségként kell kezelni.
•• A kutatás-fejlesztésre fordított pénzek hatékonyabb felhasználása. A közvetlen támogatási
formáknak versenyképes, objektív és átlátható
szempontokon kell alapulniuk. Az adókedvezmények
tekintetében rendszeresen és szisztematikusan felül
kell vizsgálni a célcsoportokat és a feltételeket, hiszen
csak ezáltal biztosítható, hogy folyamatosan igazodjanak a piaci körülményekhez.
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Az Európai Szabadalmi Hivatal által kiadott, egy milliárd eurónyi K+F kiadásra jutó szabadalmak száma (2012)
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A felmérés főbb megállapításai

•Tavaly óta nem változtak a vállalatok K+F ráfordítások
növelésére vonatkozó döntéseit befolyásoló legfontosabb
külső tényezők: többféle támogatási lehetőség biztosítása
(75%) és megfelelően képzett és tapasztalt kutatók
rendelkezésre állása (71%).
• A közép-európai vállalatok jellemzően a K+F befektetések
növelését tervezik 2014-hez képest rövid és hosszú távon
egyaránt, a helyzet azonban minden országban más.
• A közép-európai régió országai leggyakrabban vállalati
titoktartási szabályzattal védik know-how-jukat (67%),
védjegyeiket (38%) illetve szabadalmaikat és használati
mintaoltalmaikat (37%). A védelem legkevésbé elterjedt
módja a formatervezési mintaoltalom. Az eredmények
a tavalyiakkal összehasonlíthatók.
• A vállalatoknak majdnem egyharmada (32%) a K+F
támogatási rendszer legnagyobb problémájának azoknak
a tevékenységeknek az azonosítását találja, amelyek kutatásfejlesztésnek minősülnek és jogosultak a támogatásra
vagy adókedvezményre. A vállalatok negyede (27%)
mondta, hogy a legnagyobb gond a támogatások és
adókedvezmények megítélése körüli bizonytalanság az adóés egyéb hatóságok részéről. Ebből az a következtetés is
levonható, hogy a K+F támogatási rendszer egyre kevésbé
egyértelmű.
• A vállalatok 66%-a dolgozik együtt kutatóintézetekkel,
erősítve az üzleti és tudományos élet együttműködését.
Továbbra is nagyon népszerű és kívánatos azonban az
egyetemekkel / kutatóintézetekkel való együttműködés.
Vállalati K+F Jelentés 2015
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Elemzés
A Deloitte vállalati hangulatra és kutatás-fejlesztési
tervekre vonatkozó éves felmérésének negyedik kiadása
tizenegy közép-európai ország vállalatainak közreműködésével készült (Bulgária, Horvátország, Csehország,
Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia,
Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia),
összesen 411 résztvevővel.

A legtöbb vállalat hasonló válaszokat adott a rövid (1-2
év) és hosszú (3-5 év) távú kutatás-fejlesztési tervekre.
Érdekes, hogy csak a balti államok vállalatai tervezik
a K+F kiadások csökkentését hosszú távon (48%).
A többi országban a legtöbb vállalat a K+F befektetések
növelését tervezik 2014-hez képest rövid és hosszú
távon egyaránt.

Az idei felmérés megerősíti a közép-európai vállalatok
szándékát, hogy többet költsenek kutatás-fejlesztésre,
amely az EU források új programozási időszakával
(2014 - 2020) is kapcsolatban lehet. Néhány ország
nemrégiben vezetett be új eszközöket a K+F befektetések támogatására, például adólevonás Szlovákiában,
ami szintén befolyásolhatta a vállalatok terveit. Végül
pedig a régió általános gazdasági helyreállásával is
összefüggésben lehet, hogy többet hajlandóak K+F
tevékenységekre fordítani.

A válaszok jellemzően pozitívak a régió vállalatainak
gazdasági kilátásait illetően.

Vállalati K+F ráfordítások a következő 3-5 évben
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A vállalatok K+F szabályzatai és a szellemi
termékek / know-how védelme
Az idén a felmérésben részt vevő országok vállalatainak
csak 11%-a
80% nyilatkozta, hogy egyáltalán nem védik szellemi termékeiket / know-how-jukat. A szabályzat nélküli
70%
cégek jelentősen az átlag fölött vannak Magyarországon
(25%) 60%
és a balti államokban (14%). Ez azt mutatja, hogy
a vállalati
50%know-how védelme egyre inkább előtérbe
kerül.

A közép-európai régió országai leggyakrabban vállalati
titoktartási szabályzattal védik know-how-jukat (67%),
védjegyeiket (38%) illetve szabadalmaikat és használati
mintaoltalmaikat (37%). A védelem legkevésbé elterjedt
módja a formatervezési mintaoltalom.
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Milyen eszközökkel gondoskodnak cége szellemi termékeinek, illetve know-how-jának védelméről?
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Többféle támogatási lehetőség biztosítása (pénzbeli támogatás, adókedvezmény stb.)
Megfelelően képzett és tapasztalt kutatók rendelkezésre állása
A pénzbeli K+F támogatás előtérbe kerülése a K+F adókedvezményekkel szemben
Kutatók költsége
Egyetemekkel/kutatóintézetekkel kialakított jó kapcsolat és együttműködés
A jogszabályi környezet kiszámíthatósága
A K+F adókedvezmények előtérbe kerülése a pénzbeli K+F támogatással szemben
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A K+F kiadásokat leginkább befolyásoló tényezők
Arra a kérdésre, hogy mely külső tényezők és milyen
mértékben befolyásolnák K+F kiadásaikat az elkövetkező
1-2 évben, a válaszok szerint a többféle támogatási
Titoktartási
szabályzat
lehetőség
biztosítása
(75%) és a megfelelően képzett
és tapasztalt kutatók rendelkezésre állása (71%) volt
a legfontosabb. A képzett és tapasztalt munkaerő
Védjegy
hiánya, főleg műszaki
területen, a felmérésben részt
vevő minden országban megmutatkozott. Érdemes
megjegyezni, hogy a vállalatok ezeknek a szakembeSzabadalom (használati mintaoltalom)
reknek a költségét kevésbé tartották fontosnak a K+F
kiadások növelésének tervezésénél (65%).
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Amit viszont a válaszadók legkevésbé tartottak
fontosnak, az a szellemi termékek védelmi költségeinek
társfinanszírozási lehetősége és a szellemi tulajdonjogok
védelme volt.
Fontos megemlíteni, hogy a K+F támogatások formái
eltérőek lehetnek a közép-európai országokban –
pénzbeli támogatás minden országban létezik, de a K+F
adókedvezmények csak egyes országokban elérhetők,
és Lengyelországban például egyáltalán nincsen. Ezen
kívül az adólevonás mértéke is eltérő lehet: Szlovákiában
a K+F költségek 25%-a levonható, Csehországban
100%, Lettországban pedig 300%.

Szerzői jog

Az idei eredmények teljesen megfelelnek az előző két
év válaszainak, amikor a vállalatok szintén a többféle
támogatási lehetőség rendelkezésre állását tartották
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Azoknak a tevékenységeknek az azonosítása,
amelyek teljesítik a K+F támogatásokra vagy
adókedvezményre vonatkozó feltételeket
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támogatások és adókedvezmények igénybevéKutatók költsége
telének legkomolyabb problémája
A legtöbb vállalat (32%) a jelenlegi K+F támogatási
Egyetemekkel/kutatóintézetekkel
kialakított
kapcsolat és együttműködés
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és jó
adókedvezmények egyaránt) legnagyobb problémájának azoknak
A jogszabályi környezet kiszámíthatósága
a tevékenységeknek az azonosítását
találja, amelyek
kutatás-fejlesztésnek minősülnek és jogosultak a támoA K+F adókedvezmények előtérbe kerülése a pénzbeli K+F támogatással szemben
gatásra vagy adókedvezményre. A vállalatoknak kicsit
több mint negyede
(27%) mondta, hogy a legnagyobb
Ágazati és versenytársi K+F adatok rendelkezésre állása
gond a támogatások és adókedvezmények megítélése
körüli bizonytalanság az adó- és
egyébtulajdonjogok
hatóságok védelme
A szellemi
részéről. Ebből az derül ki, hogy a K+F támogatási
rendszervédelmére
egyre kevésbé
egyértelmű.
Másrészt, csak
A szellemi tulajdonjogok
irányuló eljárások
társfinanszírozásának
lehetősége
(ideértve többek
oltalom bejegyeztetésének
költségeit)
a válaszadók
7%-a között
szerintazprobléma
a költségek elkülönített nyilvántartásából adódó többlet adminisztráció.

A felmérésnek az a része, amelyik a K+F támogatási
eszközökhöz való hozzáállásra kérdezett rá (adólevonás
és kedvezmények), megmutatta, hogy a vállalatok
27%-a ismeri ki magát a témában. A felmérés azt is
megerősítette, hogy bár a cégek tájékozottak a kérdést
illetően, gyakran nem biztosak benne, hogy mely
tevékenységek tartoznak a K+F kategóriába, és hogyan
definiálható ez (29%).
A vállalatok pénzbeli támogatásokhoz való hozzáállásának vizsgálata kapcsán kiderült, hogy - mint az
adólevonások és adókedvezmények esetén - a vállalatok
17%-a nem ismeri a lehetőségeket. A legtöbb vállalat
azt válaszolta, hogy tisztában van ugyan a témával, de
nincsen megfelelő erőforrása arra, hogy a lehetőségeket
figyeljék és megpályázzák a releváns támogatásokat
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
(25%). A cégek 29%-a azonban ismeri is a támogatásokat, és ki is használja azokat (ez az arány különösen
magas Csehországban (56%) és mélyen az átlag alatt
van Lengyelországban és Szlovéniában).

Véleménye szerint a K+F ösztönzők jelenlegi rendszerében mi a legnagyobb probléma?

Azoknak a tevékenységeknek az azonosítása,
amelyek teljesítik a K+F támogatásokra vagy
adókedvezményre vonatkozó feltételeket

32%

A támogatások és adókedvezmények
adóhatóság és más illetékes hatóságok általi
elbírálásának nem egyértelmű megfogalmazása

27%

Az elszámolható költségekre és azok kiszámításának
feltételeire vonatkozó egyértelmű szabályok hiánya

17%

A K+F költségek elkülönített nyilvántartása
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Együttműködés külső vállalkozásokkal a K+F
projektek végrehajtása során
Az idei felmérés ismét megerősítette, hogy a vállalatok
többsége (66%) együttműködik harmadik felekkel a K+F
projektek megvalósítása során.
A válaszadók által megnevezett legfőbb ok az együttműködésre az, hogy arra a K+F projekt megvalósítása
miatt szükség van (77%). Ritkábban válaszolták, hogy
a harmadik féllel való együttműködés szükséges feltétele
volt a támogatásnak, vagy hogy az együttműködés révén
az adott projekt több finanszírozási forráshoz juthatott.

A legfőbb ok a harmadik féllel való együttműködés
hiányára a K+F projekt kapcsán pedig az volt, hogy ezek
a cégek saját K+F központtal rendelkeztek (41%). A tavalyi
évhez képest enyhén csökkent azoknak a cégeknek
a száma, amelyek saját K+F központtal rendelkeznek, és
a tapasztalt és képzett kutatók bevonása az egyik legfontosabb befolyásoló tényező a K+F kiadások terén.

Együttműködik a cég külső vállalkozásokkal?

Igen
Nem

30%

66%

Igen, mert

Nem, mert

34%
29%
41%
77%
17%
12%
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•• Szükséges a kutatási projektek végrehajtásához

•• Cégünknek van egy K+F központja

•• Szükséges a K+F projektekhez kapcsolódó magasabb támogatási összegekre való jogosultsághoz

•• Nem a cégünknél, hanem a vállalatcsoportunk egy
másik cégénél van a K+F központunk

•• Szükség van rá a támogatások igényléséhez

•• Egyéb okból

Helyi kapcsolatok
Dr. Márkus Csaba
Partner
K+F és állami támogatások
Tel: +36 (1) 428 6793
E-mail: csmarkus@deloittece.com
László Linda
Koordinátor
Marketing és Üzletfejlesztés
Tel: +36 (1) 428 6957
E-mail: llaszlo@deloittece.com
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Igor Mikolaska
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+420 234 078 466
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+372 6406557
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sifkovic@deloittece.com
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+385 (1) 2351 961
Visnja Matkovic
Szenior koordinátor
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+385 (1) 2351 933
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Koordinátor
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+385 (1) 2351 932
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