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A minősítés bevezetésének okai és célja   



Eredmények I.

Egységes fogalomrendszer 2012. január 1-jétől:

 K+F alapfogalmak az innovációs törvényben

 az adótörvények is erre utalnak vissza

 a Frascati Kézikönyvre történő hivatkozás kikerül a 
magyar jogszabályokból

 az SZTNH módszertani útmutatója hazai és nemzetközi 
gyakorlat alapján
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K+F alapfogalmak az innovációs törvényben
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 Kutatás-fejlesztés: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a
kísérleti fejlesztést;

 Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy
megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében
folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy
felhasználását;

 Alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új
ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások
kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű
fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz - különösen
a generikus technológiák ellenőrzéséhez - szükséges komplex rendszerek összetevőinek
létrehozását is, a prototípusok kivételével;

 Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó
ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új,
módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és
szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából. Kísérleti fejlesztésnek
minősülhetnek …
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Eredmények II.

Egységes minősítési intézményrendszer 2012. február 1-jétől:

 Vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan 
kezdeményezhető előzetes K+F minősítési eljárás

 SZTNH közreműködése a NAV adóellenőrzési eljárásaiban



Jogszabályi háttér:

 a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. 
évi CXXXIV. törvény

 az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése 
iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II. 1.) Korm. 
rendelet

 a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti 
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
3/2012. (II. 1.) KIM rendelet
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Előzetes K+F minősítési eljárás I.



 A minősítési eljárás keretében hozott határozat felhasználható:

a) a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adó- és 
járulékkedvezmények érvényesítéséhez;

b) a kutatás-fejlesztési támogatási rendszerben a támogatás iránti 
kérelemben megjelölt projekt kutatás-fejlesztési tartalmának 
igazolására

 Az SZTNH által jogerős határozatban kutatás-fejlesztési 
tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is 
ilyennek kell tekintenie
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Előzetes K+F minősítési eljárás II.



Adókedvezmények:

 a saját tevékenység körében végzett K+F tevékenység 
közvetlen költségének adóalap-kedvezménye

 a felsőoktatási intézménnyel vagy a Magyar Tudományos 
Akadémiával kötött megállapodás keretében folytatott K+F 
tevékenység kedvezménye

 fejlesztési adókedvezmény

 a helyi iparűzési adó adóalapja 2010. január 1. óta 
csökkenthető a saját tevékenység körében végzett K+F 
tevékenység közvetlen költségével 
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Előzetes K+F minősítési eljárás III.



Pályázatok:

 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység 
támogatása (GOP-2011-1.1.1)

 K+F+I ernyőprojektek támogatása (GOP-2012-1.3.1/E)
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Előzetes K+F minősítési eljárás IV.



 A NAV az ellenőrzése során az adózó tevékenységének K+F
szempontból való minősítésével és a kapcsolódó költségek
tevékenységhez való hozzárendelhetőségével megkeresheti
az SZTNH-t

 Adóellenőrzés – utólagos  a kedvezmény
érvényesítésekor hatályos jogszabályokat kell alkalmaznia
az SZTNH-nak a minősítés során
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SZTNH közreműködése
a NAV adóellenőrzési eljárásaiban I. 



 az egységes gyakorlat biztosítása érdekében a közigazgatási
eljárás keretében csak az SZTNH rendelhető ki szakértőként

 a szakértői vélemény nem bír kötőerővel

 háttérjogszabály az igazságügyi szakértői tevékenységről
szóló 2005. évi XLVII. törvény

 a szakértői vélemény elkészítése főszabályként a
rendelkezésre bocsátott okiratok (kutatási szerződés,
kutatási jelentés – adózói nyilatkozat?) alapján történik
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SZTNH közreműködése
a NAV adóellenőrzési eljárásaiban II. 



Köszönöm a figyelmüket!

gabor.nemeth@hipo.gov.hu
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