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Társaság iadó változások – hibrid gazdálkodó szervezetek

Kis Gábor

„Az elmúlt hetekben

lépett hatályba az
Országgyűlés által
elfogadott nyári
adóváltozások egy
része. A változások
többek között
érintik a személyi
jövedelemadó, a
társasági adó, az
általános forgalmi
adó, a jövedéki adó,
valamint a helyi
adókra vonatkozó
jogszabályi
rendelkezéseket is. A
következőkben a
társasági adóról
szóló törvényt
érintő fontosabb
változásokat
ismertetjük.”

Az elmúlt hetekben lépett hatályba
az Országgyűlés által elfogadott
nyári adóváltozások egy része. A
változások többek között érintik a
személyi jövedelemadó, a társasági
adó, az általános forgalmi adó, a
jövedéki adó, valamint a helyi
adókra vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket
is.
A
következőkben a társasági adóról
szóló törvényt érintő fontosabb
változásokat
ismertetjük.
A
változások
a
nemzetközi
adóelkerülési
gyakorlat
visszaszorítását szolgálják, mely
során bizonyos szervezetek az
egyes adórendszerbeli eltéréseket
igyekeznek kijátszani.
Már 2020. január 1-től életbe
lépett az a változás, amely
definiálja a hibrid gazdálkodó
szervezetet a társasági adóról szóló
törvényben. A hibrid gazdálkodó
szervezet olyan szervezet vagy
struktúra, amely egy adott
adójogrendszer értelmében adózó
gazdálkodó szervezetnek minősül,
és amelynek jövedelmét vagy
költségeit, ráfordításait egy másik
adójogrendszer egy vagy több
másik személy jövedelmeként vagy
költségeiként,
ráfordításaiként
kezeli.
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Ez a gyakorlatban leginkább azt
jelenti, hogy ami egy társasági
adóban elismert kifizetés – és
ezáltal a társasági adó alapját
csökkentő összeg - a külföldi
tranzakciós partnernél nem kerül
figyelembevételre
adóköteles
bevételként. De az is előfordulhat,
hogy egy gazdálkodó szervezet
által elszámolt költséget vagy
ráfordítást egy másik, külföldi
gazdálkodó szervezet is érvényesít
az adóalapjában, ezáltal két
országban
is
költségként
számolják el ugyanazt az összeget.
Az elfogadott adócsomag kapcsán
2022. január 1-től kiegészítésre
kerül a belföldi illetőségű adózó
meghatározása. Ezáltal belföldi
illetőségű adózónak, vagyis a
társasági adó alanyának fog
minősülni a Magyarországon
bejegyzési hellyel vagy székhellyel
rendelkező hibrid gazdálkodó
szervezet, ha a jogszabály szerinti
belföldi
illetőséggel
nem
rendelkező szervezet (önmagában
vagy e törvény szerinti belföldi
illetőséggel
nem
rendelkező
kapcsolt
vállalkozásával
együttesen)
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a szavazati jogai 50 százalékát
meghaladó közvetlen vagy közvetett
részesedéssel rendelkezik,
• a jegyzett tőkéjéből 50 százalékot
meghaladó közvetlen vagy közvetett
részesedéssel rendelkezik, vagy
• adózott nyereségéből 50 százalékot
meghaladó részre jogosult,
és ez a személy olyan adójogrendszer hatálya
alá tartozik, amely a Magyarországon
bejegyzési hellyel vagy székhellyel rendelkező
hibrid gazdálkodó szervezetet a társasági adó
vagy annak megfelelő adó alanyának tekinti.
•

adóalanyok körébe nem tartozik bele az a
befektetési alap, illetve forma, amelynek
tulajdonosi
köre
széles,
diverzifikált
értékpapír-portfólióval
rendelkezik,
és
Magyarországon befektetővédelmi szabályozás
alá tartozik.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

A módosítás a gyakorlatban azt jelenti, hogy
belföldi
illetőségű
adóalanynak
fog
minősülni az a magyar bejegyzésű vagy
székhelyű hibrid gazdálkodó szervezet is,
amely olyan külföldi adózók többségi
tulajdonában
van,
amelyek
állama
adóalanynak tekinti a hibrid gazdálkodó
szervezetet. Az így meghatározott belföldi
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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