


Pharmaceutical Newsletter
Hungary • Special Issue 9 • 8 April 2010

Orvosok „támogatása” – javaslat
állásfoglalás-kérés készítésére
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A reprezentáció, üzleti ajándék szja-

mentességének 2010-es bevezetése

óta ismételten az adóhatóság

látókörébe került a

gyógyszerforgalmazók és az általuk

„támogatott” orvosok közötti speciális

kapcsolat vizsgálata.

A saját vagy független szervezésű

rendezvényen való részvétel

költségeinek orvosoktól történő

átvállalása adózási szempontból

kétféle módon közelíthető meg.

Az üzleti partnernek nyújtott

reprezentáció illetve üzleti/szakmai

kapcsolatra tekintettel adott üzleti

ajándék szja-, tb- és eho-mentes,

azonban a társasági adóalapot növelő

tételként kell figyelembe venni az ilyen

címen elszámolt költséget. Ezen

kedvezményes adókezelés feltétele,

hogy a gyógyszerforgalmazó és az

adott orvos közötti üzleti/szakmai

kapcsolat bizonyítható legyen. Ezzel

szemben, az ebbe a kategóriába nem

besorolható természetbeni juttatások

után 54% szja és 27% eho fizetendő, s

a társasági adóalap megállapításánál

ez a juttatás szintén nem elismert

költség. Amennyiben a kapcsolódó

beszerzéseket, akár fordított adózással

is felszámított magyar áfa terheli,

felvetődik azon kérdés is, hogy az

ügylet a gyógyszerforgalmazó

gazdasági tevékenysége érdekében

felmerült kiadásnak minősül-e.

Az adóhatóság 2003. óta nyilvános

állásfoglalás útján nem fogalmazta

meg véleményét abban a kérdésben,

hogy az orvosok tekinthetők-e üzleti

partnernek, azonban a jelenlegi

ellenőrzési gyakorlat azt mutatja, hogy

dokumentáció hiányában nem

fogadják el a számukra történő

„juttatások” reprezentációként és üzleti

ajándékként történő kezelését.

Szakmai álláspontunk eltér ettől, s úgy

gondoljuk, elérkezett az ideje annak,

hogy a kérdést egy állásfoglalás-kérés

formájában tisztázzuk a hatóságokkal.

Annak érdekében, hogy érvelésünk

pozitív fogadtatásra találjon, meg kell

ismernünk az egyes

gyógyszerforgalmazók orvosokkal

fennálló kapcsolatának – az ágazati

promóciós szabályok által behatárolt

keretek között megvalósuló – konkrét

részleteit, hogy igazolhassuk a két fél

közötti üzleti/szakmai kapcsolat

meglétét.

Amennyiben ebben a folyamatban

készek részt venni, örömmel

találkoznánk Önökkel akár egy több

résztvevős kerekasztal-megbeszélés,

akár egy személyes találkozó

keretében a fenti kapcsolat

részleteinek, illetve az azt alátámasztó

dokumentáció megismerése céljából.

Az egyeztetés közös érdekünk, ezért a

találkozókért díjat nem számítunk fel.
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Célunk az állásfoglalás-kérés oly

módon történő elkészítése, hogy a

későbbiekben az adóhatóság az ügylet

tartalma alapján egyértelműen

elfogadja az állásfoglalás

alkalmazhatóságát. Amennyiben a

kapott válaszra a jövőben igényt

tartanak, azt díjazás ellenében tudjuk a

rendelkezésükre bocsátani, az

állásfoglalás-kérés elkészítése

kapcsán felmerült költségünk kerülne

felosztásra a résztvevők között

(pl. 10 résztvevő esetén előreláthatóan

100-150ezer Ft. lenne a

résztvevőnkénti díj).

Amennyiben ajánlatunk felkeltette

érdeklődésüket, kérjük, az alábbi

e-mail címen jelezzék, hogy a

kerekasztal-beszélgetést, vagy a

személyes találkozót preferálnák.

E-mail: beata.horvathne@hu.pwc.com

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban

kérdésük merül fel, forduljanak

Horváthné Szabó Beátához (tel.:

+36 1 461 9283, e-mail:

beata.horvathne@hu.pwc.com), vagy

Balog Ádámhoz (tel: +36 1 461 9703,

e-mail: adam.balog@hu.pwc.com).
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