FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Innovációs járulék kötelezetti körének változása
2015. január 1-jétől változott az
innovációs járulékra vonatkozó
szabályozás, a korábbi Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról
szóló 2003. évi XC. törvény helyébe a
Tudományos kutatásról, fejlesztésről
és innovációról szóló 2014. évi LXXVI.
törvény lépett.

Kis Gábor

„2015. január 1-jétől
változott az
innovációs járulékra
vonatkozó
szabályozás, a korábbi
Kutatási és
Technológiai
Innovációs Alapról
szóló 2003. évi XC.
törvény helyébe a
Tudományos
kutatásról,
fejlesztésről és
innovációról szóló
2014. évi LXXVI.
törvény lépett.”

Az innovációs járulék alanya
továbbra is a belföldi székhelyű,
számvitelről szóló törvény hatálya alá
tartozó gazdasági társaság, illetve
változatlanul mentesül az innovációs járulékfizetési kötelezettség
alól a mikro- vagy kisvállalkozás.
Az adóalanyi kört érintő változás
abban áll, hogy az új jogszabály ismét
a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük
támogatásáról
szóló
törvény (Kkv. törvény) 3. §. (2) és (3)
bekezdése szerinti mikro- vagy
kisvállalkozásnak minősülő gazdasági
társaságokat mentesíti a törvény a
kötelezettség alól.
A módosítás következtében a Kkv.
törvény mikro- vagy kisvállalkozás
megállapítására vonatkozó további
szabályait nem kell figyelembe
venni, így a kapcsolódó és partner
vállalkozásokkal való összeszámítást
nem kell elvégezni.

2015. február 2.

Ennek megfelelően egyes adóalanyok
kikerülnek az innovációs járulékfizetési kötelezettség alól, a
szabályozás ismét a 2011. december
31-ig hatályos változattal megegyező.
Hírlevelünk
általános
jellegéből
adódóan az abban foglaltak személyre
szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

