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A társasági adó rendszerébe 2014. 
január 1-től bevezetett K+F költségek 
kapcsolt vállalkozások közötti 
megoszthatóságáról szóló adóalap-
kedvezmény gyakorlati alkalmazását ez 
idáig számos bizonytalanság övezte, 
tekintettel arra, hogy a jogszabály 
rendkívül szűkszavúan fogalmaz a 
kedvezmény érvényesíthetőségének 
feltételeiről.   

A társasági adó törvény hatályos rendelkezései 
értelmében az adóalap-kedvezmény 
igénybevételének feltétele, hogy az adózó – 
legkésőbb a társasági adóbevallás benyújtásáig 
– rendelkezzen a kapcsolt vállalkozása írásos 
nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt 
fél saját tevékenységi körében végzett K+F 
tevékenysége közvetlen költségének összegét 
és az arra tekintettel a felek által az adóalap 
megállapítás során érvényesíteni kívánt 
összeget. A kapcsolt vállalkozás által kiállított 
egyoldalú nyilatkozatban foglaltakért a felek 
egyetemleges felelősséggel tartoznak.  

A szabályozás – többek között – olyan 
kérdéseket vet fel, mint pl. hogy az átadásra 
kerülő K+F költségek köre és mértéke hogyan 
kerül megállapításra (főként azoknál a 
vállalkozásoknál, ahol több tevékenységhez 
kapcsolódó K+F zajlik) vagy, hogy mit jelent 
pontosan egy egyoldalú nyilatkozat 
vonatkozásában az egyetemleges felelősség. 
További kérdésként merülhet fel, hogy 
amennyiben a későbbiekben a kapcsolt 
vállalkozás átadható K+F költségeinek összege 
– akár egy adóhatósági ellenőrzés 
megállapítása nyomán, akár egyéb okoknál 
fogva – módosul, a K+F költséget az 
adóalapjában érvényesítő adózónak van-e   

 

Until recently, there have been many 
uncertainties regarding how the 
corporate tax base allowance for sharing 
R&D costs among related companies, 
which has been available under the 
Hungarian corporate tax regime since 1 
January 2014, is applied in practice, 
because the law provides little guidance 
on the relevant requirements. 

 
Under the Corporate Tax Act as currently in 
force, applying this type of tax base allowance 
requires that the taxpayer have at its disposal 
– by the time it files its corporate tax return at 
the latest – a written unilateral declaration 
from its related company showing the direct 
costs of the related company’s own R&D 
activities and the amount by which the parties 
intend to reduce the corporate tax base on 
account of such costs. The parties are jointly 
and severally liable for the content of the 
related company’s declaration. 

 
There are, however, a number of questions left 
open by the relevant regulations, such as how 
to determine the extent and range of the R&D 
costs to be shared (in particular for companies 
that pursue R&D activities related to multiple 
activities) or what joint and several liability 
means regarding the content of the above-
mentioned unilateral declaration. Further 
questions could also be raised, e.g. whether 
taxpayers using their related company’s R&D 
costs to reduce their tax base may conduct a 
self-revision if, due to tax audit findings or 
other reasons, 
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lehetősége önellenőrzésre vagy, hogy a K+F 
költségek átadása olyan gazdasági 
eseménynek tekinthető-e, amelyekre 
alkalmazni kell a transzferár szabályokat. A 
fenti bizonytalanságok következtében számos 
olyan cégcsoport nem alkalmazta a fenti 
lehetőséget, ahol egyébként jelentős 
mennyiségű ki nem használt K+F adóalap 
csökkentő tétel volt kimutatva a cégcsoport 
valamelyik tagvállalatánál.  

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól nemrég 
kapott tájékoztatás alapján az alábbi irányok 
körvonalazódnak: 

 A felek az egyoldalú nyilatkozat 
kiegészítéseként kétoldalú 
megállapodást is köthetnek, melyben 
a felek rögzíthetik az egymás között 
fennálló jövőbeli felelősségi 
viszonyokat az egyetemleges 
felelősségre tekintettel, valamint a 
megosztás tárgyát képező K+F 
költségek pontos összegének 
alátámasztására annak kalkulálásának 
módját is. 
 

 Figyelemmel az egyetemleges 
felelősség elvére is, megerősítésre 
került, hogy amennyiben a 
későbbiekben megállapítást nyer, 
hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása 
K+F tevékenységére tekintettel nem 
megfelelő mértékben csökkentette 
adóalapját, utólag önellenőrzéssel 
módosíthatja azt. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium tájékoztatása kitér arra 
is, hogy ezen önellenőrzésre való 
jogosultságot milyen módon 
befolyásolja az a körülmény, hogy 
ezen adóalap csökkentő tétel 
alkalmazása az adózó választásán 
alapul.  

 

the amount of shareable R&D costs changes in 
the future, or whether the sharing of R&D costs 
can be regarded as an economic event subject 
to transfer pricing rules. These uncertainties 
have discouraged several company groups from 
taking advantage of this opportunity, despite 
having member companies with significant 
R&D items suitable for tax base reduction in 
their accounts. 

 
Information recently provided by the Ministry 
for National Economy has clarified the 
following issues: 

 As a supplement to the unilateral 
declaration, the parties may also enter 
into a bilateral agreement to set out 
their future responsibilities regarding 
joint and several liability, and 
determine the calculation method 
supporting the amount of R&D costs to 
be shared. 
 

 In view of the principle of joint and 
several liability, the Ministry 
confirmed that taxpayers that reduced 
their tax base by an incorrect amount 
on account of their related company’s 
R&D activities may conduct a self-
revision to correct the error. The 
information provided by the Ministry 
also sheds light on how taxpayers 
applying such a tax base reduction at 
their discretion affects their right to 
conduct a self-revision. 
 

 



 Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal 

 

 

  

 Mindezek mellett a Nemzetgazdasági 
Minisztérium jogértelmezése kiterjed 
azon indokokra is, amelyek 
megalapozzák azon megállapítást, 
miszerint a K+F költségek 
megosztására irányuló ügylet nem 
tekinthető olyan gazdasági 
eseménynek, amellyel összefüggésben 
a transzferár szabályokat alkalmazni 
kellene, azaz a kapcsolódó társasági 
adóalap korrekciós tétel és a 
transzferár-nyilvántartási 
kötelezettség nem terjed ki az 
ügyletre. 

 

Amennyiben Önnek is merülnek fel kérdései a 
K+F költségek kapcsolt vállalkozások közötti 
megosztásának gyakorlatát érintően, avagy 
érdeklődik egy csoportszintű adómegtakarítást 
eredményező lehetőség iránt, kérjük, 
forduljon bizalommal szokásos kapcsolattartó 
partneréhez, vagy Máthé Dórához telefon: 
+36-30-586-1954 e-mail: 
dora.mathe@hu.pwc.com), illetve Izer 
Norberthez (telefon: +36-30-505-8127, e 
mail: norbert.izer@hu.pwc.com).  

 

 In addition, the interpretation of the 
law provided by the Ministry also 
covers arguments that would support a 
finding that a transaction aimed at 
sharing R&D costs cannot be regarded 
as an economic event subject to 
transfer pricing rules, i.e. neither the 
corporate tax base adjustment relating 
to transfer pricing nor the transfer 
pricing documentation obligation is 
applicable to such a transaction. 

 

 

 

If you have questions regarding the practical 
aspects of sharing R&D costs among related 
companies, or you are interested in a group-
level tax savings opportunity, please contact 
your usual relationship partner or Dóra 
Máthé phone: +36-30-586-1954 e-mail: 
dora.mathe@hu.pwc.com), or Norbert Izer 
(phone: +36-30-505-8127, e mail: 
norbert.izer@hu.pwc.com). 
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