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Transzferár szabályozás 2015 

Hírek, aktualitások a transzferár nyilvántartásokról 
 
 

Társaságunk rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit, partnereit a transzferár szabályozással, ellenőrzéssel 
kapcsolatos törvényi változásokról, összefoglalva azok gyakorlati hatását a dokumentálási 
kötelezettségre vonatkozóan. Megosztjuk Önnel a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól érkező értékes 
információkat, és a témában szervezett konferenciák tanulságait. 
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Aktualitások 

2015-től jelentősen bővül a transzferár szabályozás alá eső társaságok köre. A kapcsolt vállalkozás 
fogalma kiegészül azzal az esettel, ha a felek között személyében azonos az ügyvezető, így a 
bejelentési kötelezettség bővülése mellett a dokumentáció készítésre kötelezettek köre is nő. 

„kapcsolt vállalkozás: „az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az 
üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg;” 

A bejelentési kötelezettség határideje 2015. január 15, illetve a tranzakciót követően 15 napon belül, 
az ART rendelkezései szerint. 

Amadeus előnyei 

Mind nemzetközi, mind hazai szinten az Amadeus a legelfogadottabb, vállalati minta létrehozására 
alkalmas adatbázis. Szabályozás azonban nincs arra, hogy valamely adatbázis használatára köteleznék a 
társaságokat.  

Ellenőrzései során a NAV az Amadeust használja, mint benchmark adatbázist, ezért is ajánlott annak 
használata. Kiemelten fontos megbízható, üzleti adatbázis használata. Számos esetben szabott már ki 
a NAV büntetést más, kevésbé elfogadott adatbázisok sokszor ráadásként hibás használatáért, 
szűrési lépések elmulasztásáért, illetve pontatlan dokumentálásáért. 

Ajánlott szűrési lépések az adatbázisban: 

- Földrajzi szűkítés, 
- Aktív cégek, 
- Függetlenségi szűrés, 
- Alapítás éve, 
- Főtevékenység szerinti szűkítés, 
- Méret szerinti szűrés. 
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Manuális szűrési lépések: 

- Veszteséges vállalkozások kiszűrése; 
- Tevékenység és függetlenség vizsgálata internet segítségével; 
- Több év adatának vizsgálata (megváltozott gazdasági környezet kiszűrése). 

Ellenőrzési tapasztalatok 

Adóhatósági ellenőrzések során további dokumentációs kötelezettséget érintő következtetések 
vonhatóak le. A jellemző hibák, illetve hiányosságok:  

- A szokásos piaci ártartomány nem megfelelő kiválasztása (javasolt az interkvartilis tartomány 
alkalmazása). 

- Adatbázis-kutatás frissítésének elmulasztása, a kapott eredmény manuális szűrésének 
kihagyása. Nem megfelelő, vagy pontatlan adatbázis használat. 

- A dokumentáció készítése során használt külső forrásokat (adatbázisok, banki hirdetmények, 
stb.) az adóhivatal ellenőrizheti, a források reprodukálhatósága elengedhetetlen. 

- Eltérő elemzési módszerek és adatforrások eredménye különbözhet, ezért ajánlott több oldalról 
megközelíteni egy esetet. 

- Az adóhatóság az ellenőrzés során nem csak a szerződéses árat, de a megállapodás feltételeit is 
vizsgálhatja, így a NAV részéről egyre gyakoribbá váltak a megállapítások a funkcionális elemzés 
területén is, különös tekintettel az igénybe vett (management) szolgáltatásokra. 

- Zéró tolerancia az adminisztrációs hiányosságok miatt (kapcsolt vállalkozás ki/bejelentése, 
transzferár nyilvántartás hiánya). 

- Még mindig sokszor fordul elő, hogy a dokumentáció formailag sem felel meg a PM 
rendeletben megfogalmazott követelményeknek. 

Kapcsolat 

Társaságunk vállalja ügyfeleink jelenlegi transzferár-képzési módszerének átvilágítását, transzferár 
dokumentációk teljes körű elkészítését és AMADEUS benchmark tanulmányok frissítését is. 

Ügyfeleink és munkánk biztonságához szakmai felelősségbiztosításunk is hozzájárul, melyben 
partnerünk az Allianz Hungária Biztosító Zrt. 

Amennyiben a törvényi változásokkal, mindazok Önök cégére gyakorolt hatásával kapcsolatban 
kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal tanácsadóinkhoz. 
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