
 

 

 
Hungary • Issue 517• 31 January 2014 

   

Múltbeli projektet is minősíthet utólag K+F tevékeny-
ségnek az SZTNH 
 
Past projects may also be classified as R&D activities by 
the Hungarian Intellectual Property Office 

 
A kutatás-fejlesztési tevékenységet 

folytató vállalkozásoknak lehetősé-

gük van arra, hogy múltbeli projekt 

kapcsán kérjék a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalának szakértői vé-

leményét, a projekt utólagos K+F 

tevékenységként történő minősítése 

érdekében. 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a 

továbbiakban: SZTNH) jelenleg hatósági 

jogkörben, az adózó kérelmére minősíti a 

kérelem benyújtását követően megkezdett 

projektet abból a szempontból, hogy az 

annak tartalmát képező tevékenységek 

kutatás-fejlesztési tevékenységnek 

(alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti 

fejlesztés) tekinthetők-e. 

 

Ezen jól ismert minősítési eljárás mellett 

azonban létezik egy kevésbé ismert le-

hetőség is, mégpedig, hogy az adózók a 

már megkezdett, múltbeli projektek 

kapcsán is fordulhatnak az SZTNH-hoz a 

projekt utólagos K+F tevékenységként 

történő minősítése iránt. Ez esetben az 

SZTNH szakmai véleménye ugyan nem bír 

kötőerővel más hatóságok számára, azon-

ban fontos hangsúlyozni, hogy egy későbbi 

adóellenőrzés során az adóhatóság is az 

SZTNH-hoz mint, szakértőhöz fordul a 

K+F tevékenység minősítése érdekében. Az 

SZTNH szakértői véleménye így segítséget 

nyújthat többek között ahhoz is, hogy az 

adózók felkészülten és nyugodtan 

várhassák az adóhatósági vizsgálatot. 

 

Az SZTNH az adózó megkeresésére, a 

csatolt dokumentáció alapján dönt a pro-

jekt K+F minősítésről. Az eljárás díjkö-

teles, melyről az SZTNH előzetes díj-

kalkulációt készít. 

Businesses carrying out R&D activi-

ties can now request an expert opin-

ion from the Hungarian Intellectual 

Property Office to retroactively clas-

sify past projects as R&D. 

 

Currently, taxpayers may request the Hun-

garian Intellectual Property Office 

(“HIPO”) to officially classify projects 

started after the date on which the request 

is submitted according to whether the 

activities carried out under the project can 

be treated as R&D (fundamental research, 

applied research or experimental devel-

opment). 

 

In addition to the above classification 

procedure, there is another, lesser-known 

option: taxpayers can also request the 

HIPO to retroactively classify past projects, 

or projects already started, as R&D. In this 

case, although the HIPO’s expert opinion 

is not legally binding for other authorities, 

it is important to note that during a subse-

quent tax audit the tax authority will also 

turn to the HIPO for an expert opinion on 

whether a given activity qualifies as R&D. 

The HIPO’s expert opinion may therefore 

help taxpayers prepare for tax audits, and 

allow them to anticipate audits more calm-

ly. 

 

The HIPO will decide on the project’s R&D 

classification based on the documentation 

attached to the taxpayer’s request. The 

procedure is subject to a fee, of which the 

HIPO will prepare a preliminary fee calcu-

lation. Although there are no formal re-

quirements for the request, the documen-

tation used for the classification of future 

projects can serve as general guidance.  
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A beadványnak nincsenek formai 

követelményei, azonban a – jövőbeli pro-

jektre vonatkozó – minősítési eljárásnál 

megszokott dokumentációs anyag út-

mutatóul szolgálhat, így az állásfoglalás 

kéréshez javasolt csatolni többek között a 

projekt célkitűzésének, módszertanának, 

ütemezésének bemutatását és a költség-

tervet.  
 

Az SZTNH szakértői véleménye kötőerő 

hiányában is alapul szolgálhat a K+F tevé-

kenységhez kapcsolódó adó- és járulék-

kedvezmények érvényesítéséhez, a K+F 

támogatási rendszerben a támogatás iránti 

kérelemben megjelölt K+F projekt K+F 

tartalmának igazolására, illetve későbbi 

revízió során a K+F tevékenység igazolásá-

ra.  

 

Amennyiben bizonytalan abban, hogy 

múltbeli kutatás-fejlesztési projektje adó-

zási szempontból K+F tevékenységnek 

minősül-e, jogszerű-e vállalkozásában a 

K+F adó- és járulékkedvezmények fel-

használása, vagy éppen nem használja ki a 

K+F tevékenységéből fakadó adóelőnyöket 

javasoljuk, kérje ki az SZTNH szakértői 

véleményét. 

 

* * * 

 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 
bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 
forduljon szokásos kapcsolattartó partne-
réhez vagy Izer Norberthez (telefon: +36  
30 505 8127, e-mail: 
norbert.izer@hu.pwc.com). 
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Accordingly, taxpayers should attach to 

their request a description of the project 

objectives, methods and schedule, and the 

proposed budget. 

 

Although not legally binding, the HIPO’s 

expert opinion may serve as a basis for 

claiming R&D-related tax allowances and 

relief from contributions, proof of the R&D 

content of research and development pro-

jects specified in requests for subsidies 

under the R&D support scheme, and as 

proof of R&D activities during a subse-

quent audit. 

 

If you are unsure whether your past re-

search and development project qualifies 

as R&D from a tax perspective, whether 

your company’s use of R&D tax allowances 

or relief from contributions is lawful, or 

whether you can take advantage of addi-

tional tax advantages related to R&D, we 

suggest obtaining an expert opinion from 

the HIPO. 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

If you have any questions regarding the 

above, please contact your relationship 

partner or Norbert Izer (phone: +36 30 

505 8127,  

e-mail: norbert.izer@hu.pwc.com). 
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