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Minősítési kérelmek száma és összetétele (2012-2017)
Minősítési rendszer vizsgálata

• „Fejlődési görbe”

• K+F minősítés opcionális (kivéve pl. 
egyes pályázatok, K+F EKD)

• Adóhatósági megkeresések 
gyakorlatilag megszűntek

• Deloitte értékelésben (2014) 
javasolt utólagos szakértői 
állásfoglalások száma növekszik 

• Előzetes projektminősítések 
többségét jellemzően nem 
nagyvállalatok adják

• Projekt-csoport minősítésekből 
adódó megkeresések száma 
statisztikailag nem lesz releváns
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Egyéb megkeresés utólagos szakértői-állásfoglalás
készítésére

NAV megkeresés utólagos szakértői-állásfoglalás
készítésére

Előzetes projektminősítési kérelmek száma (hatósági
tevékenység)



A K+F minősítés használatának vállalati motivációi
Deloitte megállapítások
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• Eltérő vállalati minősítési stratégiák

• Tagolt sok kis projekt („mintavételezés”) v 
kevés nagyprojekt

• Jellemző nagyvállalati motivációk 

o Adókedvezmény v pályázati forrás

o Közös v önálló K+F projekt

• Bizonytalan tartalmú („agile”) 
projekttartalom esetén a szakértői 
állásfoglalás preferált az előzetes 
projektminősítéssel szemben



A K+F minősítési eljárás gyakorlata 
Deloitte megállapítások
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• Felhasználóbarát folyamatok és együttműködés

• Gyakori tisztázandó kérdéskörök

• Egyeztetés és helyszíni ellenőrzés szerepe

• Hiánypótlás

• A szakértők függetlensége

• Adatbiztonság kérdése

• Minősítések eredményei

• Negatív K+F minősítési határozat vagy 
negatív szakértői vélemény esetén a 
döntés a vállalatok számára jellemzően 
elfogadható 

• Az SZTNH véleménye szakmailag 
elfogadott



Jogszabályok / Módszertani Útmutató
Deloitte javaslatok
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• A megjelent vagy módosított jogszabályokkal, 
Frascati Manuallal való összehangolás

• A szakértői állásfoglalás-kérés vállalati 
kezdeményezésének jogszabályi formalizálása

• A projektcsoport-minősítés módszertanának 
rögzítése

• A szakértői állásfoglalás-kérés elektronikus 
felületének kialakítása

• A szakértői állásfoglalás-kérés kérdéssormintájának 
publikálása

• Az előzetes projektminősítési kérelem 
karakterhatárai ajánlások legyenek



Jogszabályok / Módszertani Útmutató
Deloitte javaslatok
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• A Módszertani Útmutató példáinak 
frissítése

• a szoftverfejlesztés kutatás-
fejlesztési kritériumainak 
kiegészítésével,

• a gyártóvállalatok K+F 
tevékenységére vonatkozó 
példákkal való bővítésével

• A Módszertani Útmutató kiegészítése 
„a világviszonylatban mértékadó 
technika állásának ismertetése” 
definíciójával



Kommunikáció
Deloitte javaslatok
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• Az SZTNH K+F minősítési 
tevékenységének létezése

• Szakértői függetlenség 

• A hiánypótlás szerepe és lehetőségei

• Jellemző kérdések

• a minősítési rendszerre 
vonatkozóan az ügyfélszolgálat 
tud segíteni, 

• konkrét ügyhöz kapcsolódóan nem 
tudnak hivatalos tájékoztatást 
adni
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• A K+F minősítési rendszer jól betölti a 
szerepét, az SZTNH megítélése 
(hatósági jellegre tekintettel 
különösen) pozitív

• K+F minősítési rendszert döntően 
külső tényezők befolyásolják

• Egyre versenyképtelenebb a 
hazai K+F adóalap-
kedvezmények rendszere

• Egyértelmű feladatlehatárolás és 
eljárás a pályázati rendszer 
szereplői és az SZTNH között

Összegzés
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