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Együttműködő közösség - Adómegtakarítás a pénzügyi 
szektornak?

Cost-sharing groups – Tax savings for the financial sector?

A VAT exemption arrangement

introduced at the beginning of this year

may offer financial enterprises burdened

by the banking tax an opportunity to

improve their tax position.

It is now common practice for large

banking groups, insurance companies and

other key players in the financial sector to

centralise some of their back-office

functions in shared services centres.

However, setting up a shared services

centre in the financial sector usually

involves incurring non-deductible VAT on

the outsourced services, as these services

are invoiced with VAT. This 25% extra cost

can negate the efficiency gains from the

outsourcing process.

The introduction of the cost-sharing group

structure on 1 January 2011 may improve

this situation, as certain outsourced

functions may qualify as VAT-exempt

under such an arrangement. To qualify for

the exemption, financial institutions will

need to establish a special shared services

centre, a group entity that provides

services to its members in order to achieve

a common goal. Another condition for VAT

exemption is that members may only use

the outsourced services for the purposes of

their VAT-exempt activities, and the

shared services centre (i.e. the cost-sharing

group) should provide these services

without any mark-up. However, the latter

requirement may contradict transfer

pricing rules, and there are also other

questions that need to be clarified in

connection with this arrangement.www.landwellglobal.com/hu

opportunity to improve their tax position.
Jó hírként fogadhatja a bankadóval

terhelt pénzügyi szektor, hogy az év

elejétől egy áfa mentes struktúra révén 

javíthat adópozícióján.

Ma már általános jelenség, hogy a nagyobb

bankcsoportok, biztosítói hálózatok, illetve

a pénzügyi szektor más szereplői egyes 

háttértevékenységeiket (back-office

funkcióikat) szolgáltató központokon

keresztül, központosítva látják el. A

pénzügyi szektorban azonban egy

szolgáltató központ létrehozása többnyire

azzal jár, hogy a kiszervezett

szolgáltatásokon le nem vonható áfa

keletkezik, hiszen a kiszervezett

szolgáltatásokat áfával számlázzák. Ez a

25%-os többlet költség pedig leronthatja a

kiszervezéssel elért

hatékonyságnövekedést.

Ezen a helyzeten javíthat a 2011. január 1-

jétől bevezetett együttműködő közösség 

struktúrája, amely révén egyes funkciók

áfa mentesen kerülhetnek központosításra.

Ehhez olyan speciális szolgáltató

központra van szükség, amelyet a pénzügyi

intézmények, mint tagok alapítanak

valamely közös cél elérése érdekében. Az

áfa mentesség további feltétele, hogy a

szolgáltatások igénybevétele kizárólag a

tagok áfa mentes szolgáltatásai érdekében

történjen, és hogy a szolgáltató központ –

vagyis maga az együttműködő közösség – 

haszon (mark-up) felszámítása nélkül

nyújtsa szolgáltatásait. Amellett, hogy ez

utóbbi kitétel felveti a kapcsolt felek

közötti elszámolóárak alkalmazásának

problémáját, még számos tisztázásra váró

szakmai kérdés merül fel a struktúrával
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Amennyiben a Nyugat-Európában az

együttműködő közösségekkel (cost-

sharing groups) összefüggésben kialakult

gyakorlatot vizsgáljuk, azt látjuk, hogy ez a

struktúra a gyakorlatban is alkalmazható

megtakarítási lehetőséget kínál, ezért 

mindenképp érdemes az áfa kezelési

eszközök között számításba venni. Annál

is inkább, mivel a struktúra határon

átnyúló alkalmazásának lehetőségei is 

felmerülnek.

A témáról bővebben a 2011. május 4-

én megrendezésre kerülő 

konferenciánkon hallhat, számos

más, a pénzügyi szektort aktuálisan

foglalkoztató kérdés mellett.

További információkért kérjük,

keresse Füleky Ágit

(agi.fuleky@hu.pwc.com, +36 1 461

9309).

* * *

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban

bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon

dr. Lőcsei Tamáshoz (tel: +36 1 461 9358, 

email: tamas.locsei@hu.pwc.com), Elkán

Lászlóhoz (tel: +36 1 461 9233 email:

laszlo.elkan@hu.pwc.com) vagy Molnár

Péterhez (tel: +36 1 461 9628, email:

peter.molnar@hu.pwc.com), illetve a

szokásos kapcsolattartó partneréhez.

Western European practice shows

cost-sharing groups offer VAT-sav

opportunities that should be taken

account when considering tax treatm

options, especially with regard to cr

border transactions.

You can learn more about

FATCA and other current issues

the financial sector at

conference on 4 May 2011.

further information please cont

Ági Füleky (agi.fuleky@hu.pwc.co

+36 1 461 9309).

* * *

If you have any questions regarding
above, please contact Dr. Tamás Lő
(phone: +36 1 461 9358, e-m
tamas.locsei@hu.pwc.com), László El
(phone: +36 1 461 9233 e-m
laszlo.elkan@hu.pwc.com), Péter Mo
(phone: +36 1 461 9628, e-m
peter.molnar@hu.pwc.com) or your u
relationship partner.
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