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Főbb követelmények Cseh Köztársaság Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia 

Szokásos piaci ár 
alkalmazásának elve 

Igen Igen Igen Igen Igen 

Jogszabály 

A jövedelemadókról szóló 1992. 
évi 586 sz. módosított törvény 
23§(7); 
Kettős adóztatásról szóló 
szerződések 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági 
adóról és az osztalékadóról 4§(23),18§, 
31§(2); 
2003. évi XCII. törvény az adózás 
rendjéről 1§(8), 132§(B-C), 172§(16), 
176§(A); 
2007. évi CXXVII. törvény az általános 
forgalmi adóról 67§; 
Kettős adóztatásról szóló szerződések 

1992.02.15 törvény a társasági adóról 9a 
cikke; 
1991.07.26 törvény a személyi 
jövedelemadóról, 25a cikke; 
Kettős adóztatásról szóló szerződések 

A román adótörvénykönyvről és 
módszertani szabályokról szóló 
törvény 11(4) cikke; 
Kettős adóztatásról szóló 
szerződések; 
OECD transzferár irányelvek 

A jövedelemadókról szóló 
2003. évi 595. sz. módosított 
törvény 17§(5), 17§(6), 17§(7), 
18§; 
Kettős adóztatásról szóló 
szerződések 

Kapcsolt 
vállalkozások 

Belföldi és határokon átnyúló 
felek, 
A jövedelemadóról szóló 1992. 
évi 586 sz. módosított törvény 
23§(7) 

Belföldi és határokon kapcsolt 
vállalkozások; 
Fióktelepek és telephelyek; 
2015. január 1-jétől a társasági adóról 
szóló 1996. évi LXXXI törvény 4§(23) 
szerint ügyvezetés egyezőségére 
tekintettel kapcsolt felek 

Belföldi és határokon átnyúló felek; 
Társasági adótörvény 11. cikke; 
Személyi jövedelemadó törvény 25. cikke 

Belföldi és határokon átnyúló 
felek; A román adótörvényekről 
szóló szabályok 7. és 11. cikke 

Belföldi és határokon átnyúló 
felek; 
A jövedelemadókról szóló 
2003. évi 595. sz módosított 
törvény 2§ (n-r) 

Alkalmazható 
transzferár 
módszerek  

Mind a hagyományos ügyleti 
módszerek és ügyleti nyereség 
módszerek alkalmazhatóak az 
OECD transzferár útmutatói 
alapján. 

Nevesített transzferár módszerek: 
összehasonlító árak módszere, a 
viszonteladási árak módszere, a költség 
és jövedelem módszer, az ügyleti nettó 
nyereségen alapuló módszer és a 
nyereség-megosztásos módszer. Egyéb 
módszereket akkor lehet alkalmazni, ha 
a nevesített módszerek 
alkalmazhatóságát kizártuk. 

A hagyományos transzferár módszerek az 
OECD útmutatói alapján: Összehasonlító 
árak módszere, viszonteladási árak 
módszere, költség és jövedelem módszer. 
Amennyiben nem lehetséges a fentebbi 
módszereket alkalmazni, abban az esetben 
valamelyik nyereség módszert szükséges 
alkalmazni. 

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. 
A használt módszer 
megválasztását meg kell 
indokolni. 
 

Mind a hagyományos ügyleti 
módszerek és ügyleti nyereség 
módszerek alkalmazhatóak az 
OECD transzferár útmutatói 
alapján. 

Előzetes ár-
megállapítási eljárás 
(APA) érvényessége 

3 év  
3-5 év; lehetőség a hosszabbításra 
további 3 évvel 

5 év, lehetőség a hosszabbításra további 5 
évvel, amennyiben a feltételek változatlanok 
maradtak  

5 év, lehetőség a 
hosszabbításra hosszú távú 
szerződések esetén  

5 év, lehetőség a 
hosszabbításra további 5 
évvel, amennyiben a feltételek 
változatlanok maradtak  

APA kérvényezés Helyi adóhatóságnál Helyi adóhatóságnál Pénzügyminisztériumnál Nemzeti adóhatóságnál Helyi adóhatóságnál 

A dokumentáció 
készítésére 
kötelezettek 

Minden adófizető, aki határokon 
átnyúló és belföldi ügyleteket 
bonyolít kapcsolt felekkel  

Kapcsolt felekkel ügyleteket bonyolító 
adózók, kivéve a TAO törvényben 
meghatározott kisvállalkozások 

Kapcsolt felekkel ügyleteket bonyolító 
adófizetők; 
“Adóparadicsomokkal” ügyleteket bonyolító 
adófizetők  

Kapcsolt felekkel ügyleteket 
bonyolító adófizetők  

Kapcsolt felekkel ügyleteket 
bonyolító adófizetők 

Nyelv  Cseh 
Magyar / Angol / Német / Francia Egyéb 
nyelv esetében Magyar nyelvű fordítás 
is szükséges. 

Lengyel Román 
Szlovák; 
Kérvényezés esetén, akár más 
nyelv is. 

Egyszerűsített 
dokumentáció 

Van, néhány esetben opcionális 
lehet 

Alacsony hozzáadott értékű 
szolgáltatások esetén  

10.000.000 EUR-nál (3 Mrd Ft) nagyobb 
bevétellel vagy költséggel rendelkező 
adófizetők egyszerűsített jelentést 
szükségesek végrehajtott ügyleteikről 
készíteni és adóbevallásuk mellé csatolni 

Nincs 
Van, bizonyos adófizetők 
esetében, amennyiben 
megadott feltételek teljesülnek. 
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Egyéb szempontok  Cseh Köztársaság Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia 

Alkalmazandó 

előírások / 

Adminisztrációs 

útmutatók  

Bár az OECD transzferár útmutatói 

jogilag nem kötelező érvényű 

dokumentumok, azonban a cseh 

törvényék alapján, az alapvető 

eljárások az alkalmazandóak, így 

az adóhatóság által kibocsájtott D-

332, D-333, D334 és D-10 

irányelvek az OECD útmutatóin 

alapulnak, annak érdekében, hogy 

biztosítsák az egységes eljárást. 

22/2009. pénzügyminiszteri rendelet a 

szokásos piaci ár meghatározásával 

összefüggő nyilvántartási 

kötelezettségről; 

38/2006. pénzügyminiszteri rendelet a 

szokásos piaci ár megállapításáról 

A társasági és személyi 

jövedelemadókról szóló 

pénzügyminiszteri rendeletek a 

vállalati kettős adóztatásról és a káros 

adóverseny meghatározásáról 

222/2008. rendelet a transzferár 

dokumentáció tartalmáról (a 2016. 

Január 1-ig); 442/2016. rendelet a 

transzferár küszöb, határidő és 

tartalomról és kiigazítási eljárásról (a 

2016. Január 1-től); 3735/2015 

rendelet az előzetes ár-megállapítási 

eljárás kezdeményezéséről és 

helyesbítéséről; Adóügyi eljárási 

kódex (207/2015) 

14/1997, 20/1999, 3/2002 

pénzügyi jelentések (OECD TP 

irányelvek szlovák nyelvű 

fordításai); 

1/2009, 8/2014, 5/2015, 7/2016 

pénzügyi jelentések a szlovák 

pénzügyminisztériumtól a 

transzferár adminisztrációs 

útmutatóival kapcsolatosan 

ÚJ: Országonkénti 

jelentési 

kötelezettség 

(Country by country 

reporting – CBC) 

Jogalkotási folyamat alatt, 

hatálybalépésének ideje: 2017. 

Június 5.  

Jelenleg még nem alkalmazható  

A jelentés benyújtása az üzleti év 

végét követő 12 hónapon belül 

szükséges. (A rendelet 2016. Január 

1-jével lépett hatályba, így az első 

jelentések a még csak 2016 évi üzleti 

évre vonatkozhatnak) 

Jelenleg az előírás tervezetek a 

részletes adatok köréről előkészítés 

alatt állnak (és a 13. számú BEPS 

akcióterv iránymutatásait fogják 

tükrözni).  

Az országonkénti jelentési 

kötelezettség még nincs a bevezetve 

a román jogba, azonban azon román 

vállalkozások, amelyek nemzetközi 

csoportok tagjai kérvényezhetik, hogy 

néhány információjuk rögzítve 

lehessen a csoport által előkészített 

jelentésekben. 

Az OECD adóegyezményen 

alapulva 2017. Március 1-jével 

lépett érvénybe. 

APA díjszabás 

10.000 CZK (~115.000 Ft.) 

tranzakciónként  

 

1. Egyoldalú eljárás esetén: 

legalább 500.000 Ft 

legfeljebb 7.000.000 Ft 

2. Kétoldalú eljárás esetén: legalább 

3.000.000 Ft 

legfeljebb 8.000.000 Ft 

3. Többoldalú eljárás esetén: legalább 

5.000.000 Ft 

legfeljebb 10.000.000 Ft  

Az ügylet értékének 1%-a, míg 

1. Egyoldalú eljárás: 

a, belföldi jogalanyok esetén: 

legalább 5.000 PLN (~36.000 Ft) 

legfeljebb 50.000 PLN (~360.000 Ft) 

b, külföldi jogalanyok esetén: 

legalább 20.000 PLN (~145.000 Ft) 

legfeljebb 100.000 PLN (~720.000 Ft) 

2. Két- vagy többoldalú eljárás esetén: 

legalább 50.000 PLN (~360.000 Ft) 

legfeljebb 200.000 PLN (~14.500.000 

Ft) 

1. Nagy adófizetők és egyéb 

adófizetők ahol az ügyletek összevont 

értéke meghaladja a 4.000.000 EUR-t 

(~1,25 Mrd Ft): 

a, kezdeményezés: 20.000 EUR 

(~6.238.000 Ft) 

b, helyesbítés: 15.000 EUR 

(~4.680.000 Ft) 

2. Egyéb adófizetők ahol az ügyletek 

összevont értéke nem haladja meg a 

4.000.000 EUR-t (~1,25 Mrd Ft): 

a. kezdeményezés:10.000 EUR 

(~3.118.000 Ft) 

b, helyesbítés:6.000 EUR (~1.872.000 

Ft) 

 

1. Egyoldalú eljárás esetén: 

10.000 EUR (~3.118.000 Ft) 

2. Két- vagy többoldalú eljárás 

esetén: 

30.000 EUR (~9.356.000 Ft) 

Szankciók 

Nincs meghatározott büntetés, 

azonban van szankcionált adóalap 

módosítás (20%) és késedelmi 

kamat (jelenleg 14,05%/év). 

Transzferár-dokumentáció 

benyújtásának elmulasztása esetén a 

bírság mértéke: ügyletenként akár 

2.000.000 Ft; ismételt jogsértés estén 

ügyletenként akár 4.000.000 Ft; 

ugyanazon nyilvántartást érintő ismételt 

mulasztás esetében akár ügyletenként 

16.000.000 Ft. 

Amennyiben aj jövedelmet az 

adóhatóság vizsgálja és az általa 

felbecsült bevétel magasabb mint a 

bevallott bevétel, vagy az adófizető 

elmulasztotta a dokumentáció 

benyújtását, a korábbi érték és a 

valós érték 50%-os adózás alá kerül.  

Transzferár-dokumentáció 

benyújtásának elmulasztása esetén a 

bírság mértéke: Nagy és közepes 

kategóriájú adófizetők esetében 

12.000-14.000 RON; 

egyéb adófizetők esetében 2.000-

3.000 RON 

Továbbá adóalap módosító és 

késedelmi kamat is előfordulhat.  

Nincs meghatározott büntetés, 

azonban van szankcionált adó-

alapmódosítás (szándékos 

adóalap csökkentés esetében a 

büntetés duplázódik), míg a 

teljesítés elmulasztása esetében 

nem pénzbeni 

kötelezettségszegésért akár 

3.000 EUR is lehet.  



Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, mint 330 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!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

További részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!  

hungary@accace.com +36 141 235 30 

http://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash
https://www.linkedin.com/company/accace-hungary
https://www.facebook.com/accace.hungary/
https://plus.google.com/+AccaceInterbookKftBudapest
http://accace.sk/?utm_source=Logo&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_eBook
http://www.accace.hu/

