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„Az elmúlt években az
OECD több
erőfeszítést is tett a
multinacionális
vállalatcsoportok
által alkalmazott, az
egyes országok
közötti eltérő
adóterhelést
kihasználó
adóelkerülési
stratégiák
visszaszorítása
érdekében. Az elmúlt
időszakban ezen
folyamat egy újabb
lépéseként
nyilvánosságra került
több részlet is, amely
a globális
minimumadóra
vonatkozik és
amelyet 2023-ban
tervez az OECD
bevezetni.”
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a profitja pedig az 1 millió eurót.
Továbbá
azon
cégcsoportok
kapnak
5
éves
átmeneti
mentességet
a
globális
minimumadó alkalmazása alól,
amely cégcsoportok még csak
most kezdték a nemzetközi
terjeszkedést, vagyis maximum 50
millió euró értékű tárgyi eszközük
van legfeljebb 5 országban.

Azon országokban nem kell
vizsgálni a 15%-os tényleges
adóterhelés
meglétét,
amely
országokban
a
cégcsoport
leányvállalatainak az árbevétele
nem haladja meg a 10 millió
eurót,

minimumadó
bevezetésének
évében csökkenthető a tárgyi
eszközök
értékének
8%-ával,
illetve a bértömeg 10%-ával.

Természetesen fontos kérdés,
hogy egyrészt vannak-e olyan
tételek,
amelyek
az
adott
országban
tevékenykedő
csoporttagok
eredményét
A nyilvánosságra került tervezet csökkenthetik, másrészt, hogy
szerint a globális minimumadót mely adók vehetők figyelembe
azon
multinacionális mint jövedelemadók.
vállalatcsoportoknak
kellene
Az adott országban a csoporttagok
fizetni, amelyek esetében a
által
elért
eredményt
csoportszintű – konszolidált éves
csökkenthetik az úgynevezett
beszámolóban kimutatott – éves „valós
tevékenységre”
adott
árbevétel meghaladja a 750 millió kedvezmények. A tervezet szerint
eurót. A globális minimumadó
egy cégcsoport adott országban
mértéke 15%. Az alapelv egyenlő
megvalósuló jelenlétét a tárgyi
versenyfeltételeket
szándékozik
eszközök és a bértömeg alkotja.
biztosítani az anya- és a Ezért a valós jelenlét alapján az
leányvállalatok országai számára.
adott országban elért eredmény a
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Ezek az értékek fokozatosan csökkennének, a
bevezetést követő tizedik évben már csak a
tárgyi eszközök értékének és a bértömegnek is
csak az 5-5%-a lesz figyelembe vehető, mint
csökkentő tétel.
A
figyelembe
vehető
adók
kapcsán
Magyarországon nem csak a társasági adó lesz
releváns, hanem más, nyereség jellegű adók is,
mint például az iparűzési adó, az innovációs
járulék, vagy az energiaellátók jövedelemadója.
Ugyanakkor nem vehető figyelembe a
pénzügyi szervezetek különadója vagy a
kiskereskedelmi adó. Továbbá, mivel a
ténylegesen megfizetett adókat lehet csak
figyelembe venni a tényleges adómérték
számításakor, ezért az alkalmazott adóalap
kedvezmények
és
adókedvezmények
csökkentik a tényleges adómértéket, vagyis
növelik annak az esélyét, hogy az adott
országban fizetett jövedelemadók értéke
nem éri majd el a 15%-ot és globális
minimumadót kell fizetni.

A fentiekből is látható, hogy a globális
minimumadó bevezetése megváltoztathatja az
adókedvezmények rendszerét is. Az OECD
2023-tól tervezi a bevezetést, ennek érdekében
az Európai Unió 2022-ben irányelv
bevezetését tervezi, amely kötelezővé teszi a
globális
minimumadó
szabályok
alkalmazását a tagállamok számára.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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