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Mentességek és dokumentáció típusok

Jelen hírlevél sorozatunk célja, hogy bemutassuk a fő transzferár szabályokat  

és a transzferár dokumentáció elkészítésével kapcsolatos követelményeket.

Múlt héten összefoglaltuk az általános előírásokat azáltal, hogy bemutattuk az  

adóalanyokat, akik e rendelet hatálya alá tartoznak, megemlítettük az  

alkalmazandó módszereket és összehasonlító adatokat, a határidőket és az  

esetleges szankciókat hiányzó, vagy nem megfelelő dokumentáció esetén.

E heti hírlevelünkben szeretnénk betekintést nyújtani azokba az esetekbe,  

amikor a vállalkozás mentesül a transzferár dokumentáció elkészítése alól,  

valamint szeretnénk kitérni a magyar szabályozás által elfogadott egyes  

dokumentum típusokra.



Transzferár nyilvántartás alóli mentességek

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettséget és a transzferár dokumentációval kapcsolatos

tartalmi követelményeket a 22/2009. (X.16.) számú PM, illetve a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet határozza meg. A rendelet 

értelmében az adózó köteles elkészíteni  a transzferár dokumentációt, ha kapcsolt vállalkozásával kötött szerződése alapján 

teljesítés történt az adott adóévben, amennyiben sem a költségviselő fél, sem az adózó nem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban az 

eredeti értékesítővel.

Van azonban néhány eset, amikor az adózó mentesül a transzferár nyilvántartás készítése alól, a kapcsolt felek közötti teljesítés  

ellenére. A következő esetekben nincs transzferár nyilvántartási kötelezettség:

• a teljesítés magánszeméllyel (nem egyéni vállalkozóként) kötött szerződés alapján történt;

• a vállalkozás a társasági adótörvény 18.§ (3) bekezdésnek megfelelő kis- és középvállalkozás;

• az adóhatóság határozatban megállapította az ügylettel kapcsolatban alkalmazandó szokásos piaci árat (feltéve, hogy a  

határozatban rögzített tényállásban nem történt változás);

• a szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozások felé, változatlan értékben történő átterhelése  

(amennyiben a költségviselő fél nem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban az adózóval);

• a kapcsolt vállalkozások között történő ingyenes pénzeszköz átadás és átvétel;

• a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdepiaci, valamint meghatározott összegben rögzített hatósági ár vagy jogszabályban  

foglalt más ár alkalmazása esetén;

• a kapcsolt vállalkozások közötti, szerződés alapján történő értékesítések ellenértéke az adóévben nem haladja meg az 50  

millió forintot szokásos piaci áron, áfa nélkül számítva (azzal, hogy az összevonható szerződések alapján történő teljesítések  

értékét együttesen kell figyelembe venni).
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A rendeletben meghatározott határérték elérésének megállapítása szempontjából fontos, hogy a külföldi pénznemben készült  

beszámolók esetében a kapcsolt vállalkozásokkal kötött ügyletek forintra történő átszámításához az MNB hivatalos, az adóév utolsó  

napján érvényes devizaárfolyamát kell alkalmazni.

Fontos megjegyeznünk, hogy 2012-ig nem az adóévi teljesítéseket kellett megvizsgálni a nyilvántartási kötelezettség

megállapításához. A PM rendelet 2013. évi módosításáig kumuláltan kellett figyelembe venni a teljesítéseket az ügyletre vonatkozó  

szerződés megkötésétől az adóév végéig. Ennek a szabálynak az ismerete azért lényeges, mert a 2012. előtti évekre a nyilvántartási  

kötelezettséget az összevont értékek alapján kellett meghatározni és egy esetleges ellenőrzés során az adóhatóság kérheti a

vonatkozó nyilvántartásokat az elévülési időn belül.
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Alapelvek

A rendelet értelmében az adózó köteles figyelembe venni minden olyan tényt, körülményt, amely a szerződés megkötése,  

módosítása, illetve a teljesítés időpontjában rendelkezésére áll, és jelentőséggel bír az ellenőrzött ügyletre vonatkozó piaci ár  

meghatározása szempontjából.

Ugyanakkor a rendelet kimondja, hogy az adózótól nem várható el, hogy aránytalanul nagy költséget fordítson a transzferár  

dokumentáció elkészítésére. Azért érdemes ezzel az alapelvvel tisztában lenni, mert az adózóknak megvan a lehetőségük, hogy a  

nyilvántartásban hivatkozzanak a rendelet e pontjára, amennyiben a dokumentáció elkészítése során valamely tény, körülmény  

mélyebb részletezésére nem volt lehetőség az aránytalan többletköltség miatt.

Ez azonban nem mentesíti az adózót a nyilvántartás készítése alól.
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Az összevont dokumentáció

A rendelet szerint, főszabályként, a vállalatok kötelesek transzferár dokumentáció elkészítésére minden egyes tranzakciónál  külön-

külön. Ugyanakkor a rendelet lehetőséget ad az adózóknak, hogy konszolidált dokumentációt készítsenek, ha a tranzakciók  

megfelelnek a következő feltételeknek:

a) a megállapodások tárgya és a teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos vagy a feltételek között az  
eltérések nem jelentősek; vagy

b) a megállapodások szorosan összefüggnek feltéve, hogy a konszolidáció nem veszélyezteti az összehasonlíthatóságot.

Konszolidált dokumentáció készítése esetén a cégnek be kell mutatniuk az összevont dokumentáció választásának okát.
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A transzferár dokumentáció típusai

Amint már korábbi hírlevelünkben említettük, 2010. január 1-je óta választhatnak az adózók, hogy dokumentációikat a magyar  

követelményeknek, vagy az általános EU-s követelményeknek (amiket országokra lebontva külön is elkészítenek) megfelelően  

készítik el.

Háromféle transzferár dokumentáció típus létezik, amely arra készülhet, hogy alátámassza a használt árképzési módszert és  

alkalmazott árat a kapcsolt felek között. A módszerek a következőek:

1. Önálló transzferár dokumentáció

2. Közös transzferár dokumentáció

3. Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása.

Az egyes nyilvántartásokkal szembeni előírásokat soron következő hírleveleinkben fogjuk részletesen bemutatni.

Amennyiben kérdései merülnek fel a transzferár nyilvántartás készítésével kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal  

szakértőinkhez.
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Kapcsolatfelvétetel!

Az Accace-ről

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, mint 250  

szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 1400 nemzetközi vállalatot tudhatott  

ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató  

legyen.

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, Ukrajnában és

Németországban találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a megbízható partnerhálózatán

keresztül van jelen.

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!

Ha többet akar megtudni a transzferár szabályokkal kapcsolatban  

keresse bizalommal szakembereinket!

Antretter Erzsébet

Adó menedzser

E-Mail: erzsebet.antretter@accace.com 

Tel: +36 141 235 47

http://accace.com/complex-outsourcing-and-consultancy-services-in-hungary-lp/?utm_source=Button&amp;utm_medium=PDF&amp;utm_campaign=English_Language_eBook
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