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Összegzés

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az adóhatóság egyre  

növekvő figyelmet szentel a transzferár szabályok betartásának  

ellenőrzésére. Annak érdekében, hogy Önök is megfelelően tudják  

alkalmazni a transzferárazásra vonatkozó szabályokat, szeretnénk

bemutatni a főbb előírásokat. Most induló hírlevél sorozatunk ebben lesz az

Önök segítségére a következő hetek folyamán.



Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek

A transzferár szabályok a társasági adótörvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekre alkalmazandóak. Ha egy társaság  

közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik egy másik társaságban, vagy olyan szerződéses kapcsolatban áll a

társaság tagjával, mely szavazati többséget biztosít számára, illetve jogában áll kinevezni vagy leváltani a másik társaság

vezetőségének többségét, ezen esetekben a vállalkozásokat kapcsoltnak kell tekinteni. Továbbá, a külföldi székhelyek és belföldi  

fióktelepek, illetve belföldi székhelyek és hozzájuk köthető külföldi fióktelepek is kapcsolt vállalatnak minősülnek.

A társasági adóról szóló törvényben a kapcsolt vállalkozások fogalmát 2015. január 1-i hatállyal bővítették az ügyvezetés  

egyezőségével. Az új előírás szerint, ha a személyek egymásban való tulajdonosi, vagy szavazati aránya nem lépi át az 50  

százalékot, de a vezetőségük megegyezik, akkor is kapcsolt vállalkozásnak minősülnek és a transzferár-szabályozás hatálya alá  

esnek.
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A társasági adóról szóló törvény nevesíti azokat az eseteket, amikor a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek transzferár kiigazítást

igényelnek. A törvény 18.§-a alapján azokban az esetekben van szükség transzferár kiigazításra, amikor a kapcsolt felek között

köttetett szerződésekben magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amelyet független felek

összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének. Az adózás előtti eredmény

módosítására a következő esetekben van szükség:

▪ ha a kapcsolt felek között alkalmazott árak miatt magasabb az adózás előtti eredmény, mint a szokásos piaci árak  alkalmazása 

esetén, akkor adóalap csökkentő kiigazításra van szükség;

▪ ha a kapcsolt felek között alkalmazott árak miatt alacsonyabb az adózás előtti eredmény, mint a szokásos piaci árak  

alkalmazása esetén, akkor adóalap növelő kiigazításra szükséges.

Az adóalap csökkentésére akkor van lehetőség, ha mindkét fél rendelkezik a másik fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a

különbözet összegét, és a másik fél kötelezett a magyar társasági adó fizetésére, vagy annak megfelelő adó fizetésére külföldön.

Az adóalap csökkentésre nincs lehetőség, ha a kapcsolt fél ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.

A transzferár kiigazításokat az egyéb adóalap növelő és csökkentő jogcímektől függetlenül kell megtenni.
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A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek

Magyarországon az összehasonlító árak módszere, a viszonteladási árak módszere, a költség és jövedelem módszer, az ügyleti

nettó nyereségen alapuló módszer és a nyereség-megosztásos módszer nevesített transzferár módszer. Ezen módszerek nincsenek

rangsorolva, mindegyikük egyaránt elfogadott. Egyéb módszereket azonban akkor lehet alkalmazni, ha a nevesített módszerek  

alkalmazhatóságát kizártuk.
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A rendelkezésre álló összehasonlító adatok

Magyarországon korlátozott mennyiségű helyi adat áll rendelkezésre, így pán-európai adatbázisok adatait érdemes felhasználni a  

szokásos piaci ár meghatározására. Ezeket az adatbázisokat az adóhatóság is használja, és elfogadja.

A társasági adó törvény 18.§-át 2015. január 1-ével úgy módosították, hogy indokolt esetekben az interkvartilis tartomány  

alkalmazható legyen a szokásos piaci ár megállapításánál. Az új rendelet meghatározza, hogy mely esetekben lehet alkalmazni  

az interkvartilis tartományt (például nyereségalapú módszernél, vagy egy adatbázison alapuló elemzés előkészítésénél), de arról  

is rendelkezik, hogy mikor nem alkalmazható (például akkor, ha már rendelkezésre áll egy funkcionális elemzés megfelelő

formátumban).
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Dokumentációs kötelezettség

2012 óta kötelező elkészíteni minden kapcsolt vállalkozás közti ügyletre a transzferár dokumentációkat (kivéve, amennyiben

már van erre vonatkozó APA határozatuk, harmadik félnél újra felmerülő meghatározatlan összegű költségterheléseknél egyes

esetekben, és kisebb ügyleteknél). Kis értékű hozzáadott szolgáltatásoknál egyszerűsített dokumentáció is készíthető

meghatározott feltételek teljesülése esetén.

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. Az adózónak jeleznie kell az

adott évi társasági adóbevallásában, ha EU-s mintára készíti el dokumentációját. A szükséges szabályok a 22/2009. (X. 16.)

PM rendeletben találhatóak meg a transzferár dokumentáció elkészítésére vonatkozóan. Ezen szabályokat és az e tekintetben

várható változásokat a következő hírleveleinkben fogjuk részletesen bemutatni.
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Nincs külön jogszabályban meghatározott eljárás az éves szinten történő frissítésekről, azonban a hatályos jogszabályok szerint a  

transzferár dokumentációt frissíteni kell, ha bizonyos körülmények változtak az adott üzleti évben, és azok befolyásolták az  árazási 

mechanizmust. Az adóhatóság ugyanakkor elvárja az adatok referenciaszerű frissítését éves szinten.

A dokumentációt az adott évi társasági adóbevallás benyújtásának napjáig kell elkészíteni, azonban nem kötelező benyújtani az  

adóhatóságoknak. Felszólításra viszont köteles az adózó azt az adóhatóság által megadott határidőn belül rendelkezésre  

bocsátani.

A társasági adóbevallásának határideje május 31-e. Az eltérő üzleti évvel rendelkező adózóknak a bevallási határidő az üzleti  

évük utolsó napjától számított ötödik hónap utolsó napja.

A transzferár dokumentáció elévülési ideje annak az adóévnek az utolsó napjától számított ötödik év, amelyben a dokumentáció  

elkészítésének határideje van.

A transzferár dokumentáció és egyéb kiegészítő iratok elkészíthetőek a magyartól eltérő más nyelven is, de az adózó köteles a  

dokumentáció magyar nyelvű fordítását bemutatni az adóhatóság kérésére a meghatározott határidőig, ha a dokumentáció nem  

angol, francia vagy német nyelven készült.
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Késedelmi díjak és kamatok

Ha az adóhatóság által a transzferár szabályok alapján előírt adóalap-kiigazítások az adókötelezettség növekedését eredményezik, a

szankciók - adóbírság és késedelmi kamat - az általános szabályok szerint szabhatóak ki.

Továbbá, amennyiben az adózó elmulasztja az előírásoknak megfelelő transzferár-dokumentációt benyújtani a NAV kérésére,

minden egyes ügyletre egyenként 2 millió Ft-os mulasztási bírság szabható ki. Ismételt jogsértés esetén nyilvántartásonként akár 4

millió Ft-ra is rúghat a bírság. Ugyanazon nyilvántartást érintő ismételt mulasztásnál a bírság ennek négyszerese, akár 16 millió Ft-

os is lehet.

Késedelmi kamatot a megállapított adóhiány alapján számít fel az adóhatóság. Azonban nem számítható fel késedelmi kamat a

transzferár-dokumentáció hiánya miatt kiszabott mulasztási bírság esetén.

Ha hírlevelünk felkeltette érdeklődést és további információra lenne szüksége a transzferár szabályozással kapcsolatban, kérjük,

keresse meg szakértőinket kérdésével.
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Kapcsolatfelvétel!

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

Tax Manager

E-Mail: erzsebet.antretter@accace.com 

Phone: +36 141 235 47

http://accace.hu/kapcsolatfelvetel/?utm_source=Button&amp;utm_medium=PDF&amp;utm_campaign=Hungarian_Language_eBook
http://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&amp;utm_medium=PDF&amp;utm_campaign=Hungarian_Language_eBook
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