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1. Bevezetés, a téma aktualitása 

Az elmúlt évtizedek robbanásszerő fejlıdésében kiemelt szerephez jutottak a multinacionális 

vállalatcsoportok. Becslések szerint a világkereskedelem 60%-a vállalatcsoportokon belül 

valósul meg, ami jelentısen veszélyezteteti a nemzeti adóalapokat.  Habár a probléma felol-

dására már korábban is voltak kezdeményezések, csak a kilencvenes évek közepére tehetı a 

transzferárazás, mint a nemzetközi adózás egy kicsiny, de annál hangsúlyosabb területének 

születése. A transzferárazás azóta gyorsan cseperedett, és kamasz korát elérve egyre több 

problémát okoz kitalálóinak, alkalmazóinak.  

A gondok megoldásának nehézségét egy többszintő, soktényezıs ellenérdekeltségi háló 

okozza. A világ összes megtermelt jövedelemébıl azok az államok részesednek nagyobb 

mértékben, amelyek a profit kimenekítésének megakadályozására gyorsan, más országoknál 

szigorúbb szabályokat – és ellenırzési gyakorlatot – léptetnek életbe. Mindez a jogalkotás 

területén kapkodáshoz vezet. 

Nem csak a különféle országok, de az egy országban mőködı más-más adóhatóságok is el-

lenérdekeltek lehetnek, mivel sok esetben egymás rovására képesek csak pótlólagos jövede-

lemhez jutni.1 Végül, a hatóságok és az adózók nyilvánvaló szembenállása mellett a legtöbb 

vállalatcsoportban felfedezhetı a csoporttagok között feszülı, a nagyobb profit kimutatására 

irányuló érdek is. 

A fent bemutatott helyzetet napjainkban tovább bonyolítja az amerikai jelzálogpiaci válság 

globális recesszióvá fejlıdése, amely a transzferárazás legmélyebb alapjaihoz való visszanyú-

lást követeli meg az érdekeltektıl.  

A nemzetközi adózás e kicsiny szeletére specializálódott tanácsadóként tanulmányom céljá-

nak nem tőzhetek ki mást, mint a területhez kapcsolódó, mindeddig feloldatlan ellentmon-

dások bemutatását, és olyan kérdések felvetését, amelyek segítséget nyújthatnak a transzfer-

árazással foglalkozó szakemberek szemléletének tágításában. 

Tanulmányom elsı fejezeteiben a transzferárazás kialakulásának hátterét, a hagyományos 

nemzetközi szabályozást, és a szokásos piaci ár meghatározásának módszereit mutatom be. 

                                                 

 
1 A vámhatóság ellenérdekelt a jövedelemadókat vizsgáló adóhatósággal, hiszen a vámhatóság célja a beszerzett (importált) 
áru magas piaci értékének megállapítása, míg ez csökkenti a társaság piaci értéken számított jövedelemtermelı képességét. 
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Ezt követıen gyakorlati tapasztalataimat segítségül hívva mélyreható vizsgálatnak vetem alá a 

hazai szabályozást, és feltárom azokat az ellentmondásokat, amelyek megnehezítik a szabá-

lyok mindennapi alkalmazását. A negyedik fejezetben az olvasó betekintést nyer a transzfer-

árazás legfontosabb nemzetközi fejlıdési tendenciáiba és megismerheti azokat az ütközési 

területeket, amelyek a fejlıdést leginkább hátráltatják. Végül, az ötödik fejezet célja feltárni, 

és javaslatot tenni azoknak az új transzferáras problémáknak a megoldására, amelyeket a 

pénzügyi válság reálgazdaságba történı átgyőrőzése fog okozni. 
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2. Tudományos háttér 

A transzferárazás születése az OECD Modellegyezmény 9. cikkének 1. bekezdéséhez köthe-

tı, amely szerint  

„Amennyiben két kapcsolt vállalkozás egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi 

kapcsolataiban olyan feltételeket teremt, vagy köt ki, amelyek különböznek a függet-

len vállalkozások között alkalmazott feltételektıl, úgy az a nyereség, amelyet a vál-

lalkozások egyike e feltételek nélkül elért volna, azonban e feltételek miatt nem reali-

zált, az érintett vállalkozás nyereségéhez hozzászámítható, és ennek megfelelıen 

megadóztatható.” 

E paragrafus tette szükségessé az Adóügyi Bizottság összehívását annak érdekében, hogy 

megalkotásra kerüljön egy, a szokásos piaci árelv használatában, segítséget nyújtó ajánlás. 

1979-ben megjelent a Transzferárképzés és multinacionális vállalkozások címő jelentés, amely-

nek 1995. július 13-án jóváhagyott, átdolgozott változatát ma már a világ országainak többsé-

ge, mint a transzferárazás bibliáját tartja számon. 

A Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára címő (a to-

vábbiakban OECD irányelvekként hivatkozott) kiadvány részei évrıl évre felülvizsgálásra, és 

szükség esetén kiegészítésre kerülnek. Az elsı két kiegészítés 1996. márciusában jelent meg. 

Ezek egyike az immateriális javakhoz kapcsolódó transzferár kérdésekkel foglalkozott, míg a 

másik a csoporton belüli szolgáltatásokra vonatkozó különleges szempontokat helyezte gór-

csı alá. 1997 augusztusában az Adóügyi Bizottság elfogadta az irányelvek költség-

hozzájárulási megállapodásokról szóló kiegészítését, amelyet 1999. októberében újabb lénye-

ges elemmel, az adóhatósági ármegállapításokra vonatkozó ajánlásokkal egészített ki. 

Az ezredforduló után a fejlıdés addigi vonala megváltozott. Az ajánlások alkalmazásának el-

terjedésével, valamint az iránymutatások nemzeti jogba való beillesztésével a nagyobb adóbe-

vételek megszerzéséért versenyfutás kezdıdött az egyes országok adóhatóságai között. 

Mindez hozzájárul a gyakorlati alkalmazásból fakadó tapasztalatok bıvüléséhez, és helyenként 

visszacsatolásként szolgál a nemzeti jogszabályok, és végsı soron az OECD szakembereinek 

munkájához. 

Habár dolgozatom késıbbi fejezetei a jogszabályi hátteret és a szabályok gyakorlati alkalma-

zását egyaránt bemutatják – és célomhoz mérten igyekszem vázolni a köztük húzódó ellent-
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mondásokat – biztosan állíthatom, hogy a terület fejlıdését megalapozó OECD irányelvek 

belsı koherenciájuknak köszönhetıen megfelelı alapot adnak a transzferárazás fejlıdésének. 

Ezt felismerve az OECD tagországai mellett mára egyre több állam épít be jogszabályi rend-

szerébe a szokásos piaci ár elvén alapuló szabályozást, ami oda vezethet, hogy a szokásos 

piaci ár elve uralkodóvá válik a világon, és mint egységesen alkalmazott rendszer, hosszú tá-

von meghatározza a nemzetközi adózás fejlıdését.  

 

2.1. Arm’s length elv és Globális formula 

A világ országai jelenleg két csoportra oszthatók az alapján, hogy a határon átívelı ügyletek 

adóztatását milyen elvek alapján képzelik el. Az OECD tagországok, és a transzferár-

szabályokat újonnan bevezetı országok elsısorban a szokásos piaci ár elvét követik, amely 

kimondja, hogy egy multinacionális vállalatcsoport valamely tagjának adóalapját a szokásos 

piaci ár figyelembe vételével kell megállapítani.  

Ezzel szemben néhány állam (köztük az Amerikai Egyesült Államokkal) elfogadja a globális 

formula alkalmazását, amelynek lényege, hogy a vállalatcsoport egyes tagjai egy elıre – meg-

határozott elvek szerint – lefektetett szabályrendszernek megfelelıen olyan képletet alakíta-

nak ki, amely alapján meghatározható, hogy az egyes csoporttagok a székhelyüket biztosító 

országban mekkora jövedelem után adóznak. 

Tekintettel arra, hogy a globális formula alkalmazása egyes országokban túladóztatáshoz, más 

országokban aluladóztatáshoz vezet, valamint lehetetlenné teszi a nemzeti adóalapok kedve-

zı adózású országokba történı átvándorlásának megakadályozását, az OECD a globális for-

mula alkalmazását elutasítja. 

 

2.2. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek bemuta-

tása 

A szokásos piaci ár meghatározásának módszereit az OECD irányelvek, mint ajánlást tartal-

mazzák, amely ajánlást a tagországoknak be kell építeniük saját jogrendszerükbe. Az OECD 

irányelvek második fejezete írja le a hagyományos módszereket – így az összehasonlító füg-
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getlen árak módszerét, a viszonteladási árak módszerét és a költség és haszon módszert –, 

míg a harmadik fejezet bemutat néhány olyan egyéb módszert, amelyek alkalmazása ugyan 

megköveteli a hagyományos módszerek elvetését, mégis képes valamilyen szintő bizonyos-

sággal meghatározni a szokásos piaci árat. 

Az alábbiakban az egyes módszerek használatára vonatkozó OECD ajánlások, az ezekre vo-

natkozó törvényi szabályok, és a módszerekhez kapcsolódó ellentmondások kerülnek bemu-

tatásra. 

 

2.2.1. Összehasonlító árak módszere 

Az összehasonlítható független árak módszere – amelyre a magyar jogszabályok, mint össze-

hasonlító árak módszere hivatkoznak –  

„az ellenırzött ügylet során átadott eszközért vagy szolgáltatásért felszámított 

árat összeveti egy összehasonlítható független ügyletben hasonló körülmények 

között átadott eszközért vagy szolgáltatásért felszámított árral.”2 

E definíciót olvasva felmerül a kérdés, hogy mikor összehasonlítható két ügylet. Az OECD e 

kérdésre is létrehozta ajánlását, amely szerint az alábbi két feltétel valamelyikének teljesülése 

szükséges az összehasonlíthatóság kimondásához. 

� az összehasonlítandó ügyletek vagy az adott ügyleteket bonyolító vállalkozások közti 

különbségek (ha vannak különbségek egyáltalán) egyike sem érintheti lényegesen a 

szabadpiaci árat, vagy 

� meglehetısen pontos helyesbítések végezhetık az ilyen különbségek torzító hatásá-

nak kiküszöbölésére.3 

E két feltétel fennállását az a – transzferár-nyilvántartásban elvégzett – funkcionális analízis 

hivatott vizsgálni, amely a torzító hatások kiküszöbölését jelentı árkorrekció használatát is 

megalapozza. 

A nemzetközi gyakorlat és a hazai szabályozás legtöbbet hivatkozott eltérése is az összeha-

sonlító árak módszeréhez kapcsolódik. Mert míg a társasági adóról szóló törvény nem állít fel 

                                                 

 
2 OECD irányelvek 2.6 
3 OECD irányelvek 2.7 
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sorrendet az egyes hagyományos módszerek alkalmazását illetıen, addig a transzferár irány-

elvek kimondják, hogy  

„Amennyiben lehetséges összehasonlítható független ügyletek felkutatása, az 

összehasonlító független árak módszere a legközvetlenebb és legmegbízhatóbb 

módja a szokásos piaci árelv alkalmazásának. Következésképpen ilyen esetek-

ben az összehasonlító független árak módszere elınyt élvez minden egyéb 

módszerrel szemben.”4 

Az összehasonlító árak módszerének alkalmazása – vitathatatlan elınyei ellenére – sok eset-

ben gondot okoz. Az ellenırzött (kapcsolt felek között megvalósult) ügylet, és a vele össze-

hasonlítani kívánt független ügylet az esetek többségében olyan jelentıs eltérést mutat, ami 

már kiigazításokkal is igen nehezen kezelhetı.  

A módszer másik gyenge pontja, hogy sok esetben gondot jelent az összehasonlító árak be-

szerzése. A probléma feloldására az OECD irányelvek bemutatják a módszerhez kapcsolódó-

an felhasználható adatok körét, megszerzési lehetıségüket. Az ajánlás az összehasonlító ada-

tokat két csoportra bontja: 

• Külsı összehasonlító árakról akkor beszélünk, amikor az ellenırzött ügylet szokásos 

piaci árát a vállalatcsoporttól független társaságok között megvalósult hasonló ügylet 

alapján kívánjuk meghatározni. Tekintettel azonban arra, hogy a független vállalatok 

között megvalósult ügyletek részletei minden esetben üzleti titoknak minısülnek, 

ilyen információk – nyilvános adatként – csak a legritkább esetekben állnak rendelke-

zésünkre.  

• Belsı összehasonlító árakról akkor beszélhetünk, ha az ellenırzött ügyletben részt-

vevı vállalkozások valamelyike független féllel is köt hasonló tartalmú szerzıdést. 

Ilyen esetekben a független felek között megkötött szerzıdés adatai felhasználhatók 

az ellenırzött ügylet szokásos piaci árának meghatározására. 

 

                                                 

 
4 OECD irányelvek 2.7 
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2.2.2. Viszonteladási árak módszere 

A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazandó, másodikként tárgyalt módszer a viszont-

eladási árak módszere. E módszer szerint a szokásos piaci ár az eszköznek, szolgáltatásnak 

független felek felé változatlan formában történı értékesítése során alkalmazott ár, csök-

kentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal.5 

A viszonteladási árak módszere tehát a magyar jogszabályok szerint kizárólag azokban az 

esetekben alkalmazható, amikor egy adott – ellenırzött ügylet keretében beszerzett – ter-

mék változatlan formában kerül továbbértékesítésre. Amint azonban az alábbi idézetbıl lát-

juk, az OECD irányelv utalást tesz arra, hogy a megvásárolt termék beépítése – jelentıs át-

alakítása – esetén is alkalmazható a viszonteladási árak módszere. 

„A megfelelı viszonteladási árrést akkor a legegyszerőbb meghatározni, ha a vi-

szonteladó nem növeli jelentısen a termék értékét. Ezzel szemben nehezebb 

lehet a viszonteladási árak módszerének alkalmazása a szokásos piaci ár megál-

lapításához, ha az újbóli értékesítés elıtt a terméken további feldolgozást vé-

geznek, vagy oly módon építik be egy összetettebb termékbe, hogy a termék 

beolvad egy másik termébe, vagy besorolása megváltozik.”6 

A viszonteladási árak módszerét a gyakorlatban nem a törvénynek megfelelı módon használ-

juk. A törvény ugyanis a fentiekben leírt módon azt mondja ki, hogy a független féllel szem-

ben érvényesített eladási árból kiindulva, visszafelé számolva kell a szokásos piaci árat megha-

tározni. A szokásos piaci árat aztán össze kell vetni az alkalmazott árral, és – szükség esetén 

– ennek megfelelıen kell módosítani a jövedelemadók alapját. 

                                                 

 
5 Tao. 18.§ (2) b) 
6 OECD irányelvek 2.22 
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1. ábra: A viszonteladási árak módszerének elméleti mőködése (saját ábra) 

 
A fenti technikával szemben a viszonteladási árak módszerén alapuló transzferár-

nyilvántartások készítésének gyakorlata az, hogy nem a visszafelé kalkulált beszerzési ár kerül 

összehasonlításra az ellenırzött ügyletben alkalmazott árral, hanem az áruk továbbértékesí-

tésével foglalkozó vállalat ügyleten elért bruttó jövedelmezısége kerül összehasonlításra a 

hasonló piacon mőködı társaságok bruttó jövedelmezıségével. Ebben az esetben tehát abból 

a feltételezésbıl indulunk ki, hogy ha a társaság jövedelmezısége megfelel az iparági átlagnak, 

akkor az áruk beszerzési ára sem térhetett el a piaci ártól. (A jövedelmezıségi adatok meg-

határozásához a 3.1.6.2. fejezetben bemutatásra kerülı adatbázisok valamelyikét használhat-

juk.) 

A fent bemutatott vegytiszta kereskedelmi tevékenységen kívül sokszor felmerül a kérdés, 

hogy mi a teendı akkor, ha a társaság nem csak kereskedik az adott áruval, de be is építi azt 

saját termékébe (esetleg továbbfejleszti azt), netán még szolgáltatásokat is ad el vele. Ilyen 

esetekben törekedni kell arra, hogy más hagyományos módszerrel igazoljuk az alkalmazott ár 

szokásos piaci voltát. Más megoldás hiányában azonban – végsı mentsvárként – lehetıség 

van az OECD irányelv fent bemutatott rendelkezésére hivatkozva a viszonteladási árak mód-

szerét kiterjeszteni, és mélyreható költség- és funkcióelemzést követıen e módszer alapján 

meghatározni a szokásos piaci árat. 

A viszonteladási árak módszerének alkalmazása az ügylet tárgyát jelentı termékek összeha-

sonlíthatóságának sokkal kisebb fokát kívánja meg, mint az összehasonlító árak módszere. 

Piaci 
eladási ár 

Kapcsolt felek 

Független 
felek 

Elvárt hozam és 
Felmerült költségek Piaci beszerzési ár  
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Ebbıl kifolyólag – hasonlóan a következı fejezetben bemutatásra kerülı költség és jövede-

lem módszerhez – alkalmazási területe is sokkal kiterjedtebb. 

 

2.2.3. Költség és jövedelem módszer 

Az OECD irányelvekben „Cost plus method”-nak nevezett, a hazai jogszabályokban költség 

és jövedelem módszerként hivatkozott módszer alkalmazása során a kapcsolt félnek, a kap-

csolt ügyletben értékesített termék vagy szolgáltatás önköltségéhez adják hozzá a független 

ügyleteknél alkalmazott haszonkulcsot.  

A költség és jövedelem módszer tehát a társaság felmerülı költségeibıl kiindulva, azokat egy 

megfelelı költségarányos haszonnal növelve határozza meg a szokásos piaci árat. A módszer 

nagyban hasonlít a viszonteladási árak módszeréhez, azonban arra az esetre alkalmazható, 

amikor a vállalatcsoport független felektıl szerzi be a tevékenységéhez szükséges erıforrá-

sokat és anyagokat, majd ezek felhasználása után termékét kapcsolt viszonyban levı partne-

rének értékesíti tovább. 

 

 
2. ábra: A költség és jövedelem módszer mőködése (saját ábra) 

 
A költség és jövedelem módszer, csakúgy, mint a viszonteladási árak módszere, összehasonlí-

tó árak módszerénél kevésbé igényli az összehasonlító ügylet tárgyát jelentı termék vagy 

szolgáltatás nagyfokú hasonlóságát. E módszer keretében is inkább a funkciók ellátásért cse-

Piaci 
eladási ár 

Kapcsolt felek 

Független 
felek 

Elvárt hozam és 
Felmerült költségek 

Piaci 
beszerzési ár + 
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rébe a piac által biztosított nyereséget vizsgáljuk, nem annyira az ügylet keretében értékesí-

tett termék pontos jellemzıit. 

A viszonteladási árak módszeréhez hasonlóan e módszer gyakorlati alkalmazása is eltér vala-

melyest az elméleti háttértıl. Transzferár-nyilvántartások készítésekor, amikor elsıdleges 

célunk annak bizonyítása, hogy az ellenırzött ügyletben alkalmazott ár a piaci ár, sok esetben 

nem az eladási árakat hasonlítjuk össze, hanem azt vizsgáljuk, hogy a társaság adott termékek 

gyártásán (kereskedelmén) elért jövedelmezısége megfelel-e az iparági átlagnak.  

A költség és jövedelem módszer különösen hasznos olyan esetekben, amikor az ellenırzött 

ügylet szolgáltatásnyújtást foglal magában. Ilyenkor a szolgáltatás nyújtásánál felmerült költsé-

gekbıl és az érvényesített szolgáltatási díjból meghatározzuk az ügylet jövedelmezıségét, 

amelyet összevetve az adott szolgáltatástípus iparágában elvárt jövedelmezıséggel megálla-

pítható, hogy a kapcsolt felek között megvalósult – ellenırzött – ügyletben a szokásos piaci 

árat alkalmazták-e. 

Habár a gyakorlat azt mutatja, hogy a jövedelmezıségre vonatkozóan összehasonlító adato-

kat elsısorban a késıbbi fejezetekben bemutatásra kerülı adatbázisokból nyerhetünk, az 

OECD irányelv szerint minden esetben vizsgálnunk kell, hogy a vizsgálat középpontjában álló 

társaság saját mőködésébıl nyerhetık-e ilyen típusú összehasonlító adatok. Belsı adatok 

felhasználásával ugyanis kiküszöbölhetık az adatbázisban szereplı társaságok hatékonyság-

különbségére visszavezethetı eltérések. 

Az összehasonlító független árak módszeréhez hasonlóan mind a költség és jövedelem mód-

szer esetében, mind a viszonteladási árak módszere esetében vizsgálnunk kell, hogy az össze-

hasonlítandó ügyletek vagy az adott ügyleteket bonyolító vállalkozások közötti különbségek 

érintik-e szabadpiaci költségarányos hasznot. Amennyiben igen, e módszerek csak akkor al-

kalmazhatók, ha megközelítıen pontos helyesbítések végezhetık a különbségek lényeges 

hatásainak kiküszöbölésére. 

A költség és jövedelem módszerben rejlı egyik legtöbbet hivatkozott ellentmondás az angol 

„Cost plus method” félrefordításából adódik. Az OECD irányelv hivatalos fordítása szerint 

költség és haszon módszerrıl, míg a társasági adóról szóló törvény szerint költség és jövede-

lem módszerrıl beszélhetünk. Habár a három módszer tartalmilag ugyanaz, mégis a nüánsz-

nyinak látszó különbség a hazai jogalkalmazók – és különösen az APEH revizorainak – fejében 
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azt a tévhitet alakította ki, hogy a költségeket minden esetben meg kell haladniuk bevételnek. 

Ennek azonban több helyen is, így például a 7.36-os bekezdésében is ellentmond az OECD 

irányelv.  

 

2.2.4. Egyéb módszerek 

A hazai törvényi szabályozás – az OECD irányelv 3.1-es pontjával összhangban – kimondja, 

hogy egyéb módszerek csak abban az esetben használhatók a szokásos piaci ár meghatározá-

sára, ha a hagyományos módszerek önmagukban már nem megbízhatóan, vagy – kivételesen 

– egyáltalán nem alkalmazhatóak.  

A nemzetközi szervezet ajánlásában kitér az ügyleti nyereségen alapuló módszerek bemutatá-

sára, amelyek közül a két leglényegesebbet nevesíti, és alkalmazásuk szabályait is ismerteti. A 

nyereségmegosztásos módszerek és a nettó ügyleti nyereségen alapuló módszerek egyike 

sem ad olyan nagyfokú bizonyosságot a szokásos piaci ár kérdésében, mint a hagyományos 

módszerek. Az alábbiakban e nevesített egyéb módszerek kerülnek bemutatásra. 

 

2.2.4.1. Nyereségmegosztásos módszerek (profit split method) 

Azokban az esetekben, amikor az ügyletek szorosan összefonódnak, elıfordulhat, hogy elkü-

lönült kezelésük korlátokba ütközik. Ilyen esetekben független vállalkozásoknak megvan a 

lehetıségük közös vállalat létrehozására, és a nyereség társasági szerzıdésben foglalt ará-

nyok szerinti megosztására. A nyereségmegosztásos módszer célja, hogy kiküszöbölje a kap-

csolt ügyletben teremtett vagy kikötött különleges feltételek nyereségre gyakorolt hatását. 

Célja továbbá olyan nyereségmegosztás meghatározása, amelyre a független vállalkozások az 

ügyletben való részvétel során számítottak volna.7 

A módszer keretében elıször meg kell vizsgálni az ellenırzött ügyletbıl fakadóan, közösen 

elért nyereséget. A két – vagy több – cég nyereségét általában üzemi szinten érdemes össze-

síteni, majd az így összesített profitot fel kell osztani az egyes vállalkozások között. A felosz-

                                                 

 
7 OECD irányelvek 3.5 
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tás mikéntjére az OECD irányelvek két módszert nevesítenek, ugyanakkor nem vetik el más 

allokációs mechanizmusok alkalmazását sem: 

A hozzájárulás-elemzésnek nevezett felosztási metódus lényege, hogy a kapcsolt vállalkozá-

sok együttesen elért nyereségét az egyes vállalkozások által ellátott funkciók értékének ará-

nyában osztja fel. Az egyes társaságok által ellátott funkciókat – a fıszabálynak megfelelıen – 

a funkcionális analízis keretében kell vizsgálni és kimutatni. Az elvégzett feladatok, a viselt 

költségek és kockázatok szétbontását követıen lehetıleg piaci információkra támaszkodva 

meg kell határozni az egyes funkciók értékét, majd ezeknek megfelelıen fel kell osztani a 

nyereséget a két kapcsolt vállalkozás között. Azokban az esetekben, amikor nincs lehetıség 

az elvégzett feladatok piaci értékéhez való viszonyításra – például azért, mert az adott feladat 

ellátásara független felek nem vállalkoznának –, becsléssel kell megállapítani az egyes funkciók 

értékét, illetve a nyereségbıl hozzájuk kapcsolódó részt. 

A másik, OECD irányelvekben bemutatott nyereségmegosztásos módszer a reziduális nyere-

ségelemzés. E módszer a közösen elért nyereséget két lépcsöben osztja fel. Elsı lépésként 

minden egyes résztvevıhöz hozzárendeli azt a nyereséget, amely az általa elvégzett ügylettí-

pusoknak megfelelı alaphozamot részére biztosítja, majd ezt követıen az ügylet különleges 

feltételeit figyelembe véve meghatározza azt, hogy a fennmaradó nyereséget a társaságok 

milyen arányban osztanák fel egymás között, amennyiben független félként viselkednének. Az 

elsıdleges nyereségfelosztást követıen, a fennmaradó nyereség megosztásánál különösen 

fontos vizsgálni, hogy mely társaság milyen immateriális javakkal járult hozzá az üzlet sikeré-

hez, illetve a társaságok – ha független felek lettek volna – milyen alkupozíciót tudtak volna 

kiharcolni maguknak az elızetes ártárgyalások során. 

A nyereségmegosztásos módszereknek két jellemzı elınyt tulajdonít a szakirodalom. A tech-

nika alkalmazhatóságát elısegíti, hogy általában nem közvetlenül támaszkodik szigorúan ösz-

szehasonlítható ügyletekre, így összehasonlítható piac hiányában is alkalmazható. A piaci ada-

tok közvetett alkalmazása hozzásegít ahhoz, hogy a speciális 

– nem piaci – körülmények figyelembe vételével a szokásos piaci árat megközelítıen jól tud-

juk megbecsülni. A nyereségmegosztás másik elınye, hogy jelentısen lecsökkenti annak esé-

lyét, hogy valamely résztvevıhöz túlzottan magas, vagy valószínőtlenül alacsony hasznot tele-

pít. 
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A nyereségmegosztásos módszer hátránya szoros összefüggésben van azzal az elınyével, 

amely szerint a piaci adatokra más módszerekhez képest kevésbé támaszkodik. Ez ugyanis a 

szubjektív elemek elıtérbe helyezıdését okozza, amivel alkalmassá válik a módszer a jövede-

lemátcsoportosítások alátámasztására. Az egyszerően leírható módszer alkalmazásának másik 

hátrányát az alkalmazás nehézsége okozza, mivel mind a külföldi vállalatoktól megszerzendı 

információ (bevételek, költségek, funkciók, kockázatok) begyőjtése, mind ennek közös alapra 

vetítése és értékelése jelentıs erıforrásokat emészthet föl.  

A nyereségmegosztásos módszerrel kapcsolatosan érdekes kérdést jelent, hogy alkalmazha-

tó-e olyan esetekben, amikor az ügylet mindkét fél számára veszteséges. Véleményem szerint 

– amelyet az OECD irányelvek szellemisége alátámaszt – a módszer ilyen esetekben is alkal-

mazható. A veszteségek felosztásának legjobb módját a reziduális nyereségmegosztás bizto-

sítja. Ilyen esetben elsıként meg kell határozni az egyes vállalatok által, tevékenységi körük-

nek megfelelıen elvárható nyereséget, majd a végzett funkciók figyelembe vételével ezt addig 

kell csökkenteni, amíg a két vállalat ügyleti eredménye ki nem adja az együttesen elért vesz-

teséget. 

A nyereségmegosztásos módszerek alkalmazására igen ritkán kerül sor, gyakorlati jelentısé-

gük igen csekély. 

 

2.2.4.2. Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer (transactional net margin 

method) 

Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerek egy meghatározott ügylet – vagy ügyletcso-

port – megfelelı alapra vetített nettó nyereségét vizsgálják, és ezt hasonlítják össze az ügylet 

független piacán elérhetı nettó nyereség mértékével. Az ügyleti nettó nyereségen alapuló 

módszer tehát hasonlóan mőködik, mint a költség és jövedelem módszer, illetve a viszont-

eladási árak módszere, a különbség mindössze a jövedelmezıségi szint meghatározásában 

rejlik.  

Míg a költség és jövedelem-, illetve a viszonteladási árak módszere bruttó nyereséget vizsgál, 

addig az itt bemutatott módszer valamilyen magasabb szintő (közvetett költségeket is magá-
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ban foglaló) jövedelmezıséget hasonlít össze az iparági átlaggal, és ebbıl következtet az el-

lenırzött ügyletekben alkalmazott ár szokásos piaci mértékére. 

Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerek alkalmazásának egyik elınye, hogy szemben a 

hagyományos módszerekben alkalmazott bruttó jövedelmezıségekkel – amelyek piaci tarto-

mánya a független felek által végzett funkciók sokszínősége miatt nagymértékben ingadozik – 

a nettó nyereség csak kisebb kilengéseket, így szőkebb piaci jövedelmezıségi tartományt mu-

tat. 

A módszer gyakorlati alkalmazását nagyban könnyíti, hogy – szemben a nyereségmegosztásos 

módszerrel – elegendı csak az ellenırzött ügyletben résztvevı egyik vállalkozás pénzügyi 

adatait ismerni, így nem ütközünk falba sem a szükséges adatok megszerzésénél, sem ezek 

összehasonlíthatóvá tétele közben. 

Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer hátránya, hogy a magasabb jövedelmezıségi 

szint vizsgálata elfedheti az árképzésbıl és a vállalati mőködés hatékonyságából fakadó ténye-

zık ellentétes hatását. Mindemellett hátrányként tekintenek egyesek arra, hogy a módszer 

alkalmazásához elegendı csak az egyik vállalat mőködését és az ellenırzött ügylethez kapcso-

lódó belsı folyamatait feltérképezni, ami bizonytalanságban hagy minket a másik vállalat által 

elvégzett tevékenységekkel és a hozzá telepített haszonnal kapcsolatban. 

A tanácsadói gyakorlatban e módszert különösen gyakran alkalmazzák, mivel a nyilvános 

adatbázisokból szinte minden típusú ügyletre vonatkozóan ki lehet nyerni összehasonlítható 

adatokat.  

A transzferár irányelvekben bemutatott, fent részletezett ügyleti nyereségen alapuló módsze-

rek mellett lehetıség van egyedi módszerek kidolgozására is. Ezek azonban nem mondhatnak 

ellent az irányelvekben foglalt elveknek. 
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3. Az arm’s length elv magyarországi alkalmazása 

Az OECD irányelv megjelenését követıen, elsıként az 1996-ban megszavazott társasági adó-

ról és osztalékadóról szóló törvény paragrafusai között találunk a transzferárak hazai kezelé-

sére vonatkozó utalást. A 18.§ kimondja, hogy kapcsolt ügyletben, a szokásos piaci ártól elté-

rı árak alkalmazása esetén a feleknek korrigálniuk kell – illetve korrigálhatják – társasági adó-

juk alapját úgy, mintha minden ügyletük a szokásos piaci áron valósult volna meg. 

E törvényben már ismertetésre kerülnek a szokásos piaci ár meghatározására használható 

módszerek, amelyek – a fordításból fakadó eltéréseken kívül – a kötelezıen alkalmazandó 

sorrendiségben különböznek az OECD által javasoltaktól. A 2.2.1. fejezetben leírtaknak meg-

felelıen, az OECD irányelv a hagyományos módszerek közül is kiemeli az összehasonlító 

árak módszerét, amelyet a legnagyobb bizonyosságot jelentı módszernek tekint. A törvény 

ugyanakkor csak azt írja elı, hogy egyéb módszerek alkalmazása esetén bizonyítania kell az 

adózónak, hogy a hagyományos módszerek egyike sem alkalmas a szokásos piaci ár meghatá-

rozására.8  

Az adózás rendjérıl szóló törvény (továbbiakban: Art.) 1999. január 1-jétıl hatályos módosí-

tása jelentette a szokásos piaci ár elvének mélyebb integrálását a hazai adórendszerbe. A 

törvény újonnan hatályba lépett kiegészítése adózási alapelvként tartalmazza, hogy a  

„szokásos piaci ártól eltérı szerzıdési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalko-

zások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell mi-

nısíteni.” 9 

 (A 2005-öt követı jogértelmezési vitáknak ennek az – azóta módosított – paragrafusnak a 

hivatkozásával vetett véget az adóhatóság, így egyértelmővé vált, hogy nem csak a társasági 

adó, de a késıbb bevezetett különadó alapját is módosítaniuk kell a feleknek.) 

A szokásos piaci ár elvének az Art.-ba történı beépítését követıen hosszú éveknek kellett 

eltelniük, míg végül olyan szabályozási rendszer lépett életbe, amely az OECD irányelv elıírá-

saival összhangban valóban garantálni hivatott a határokon átnyúló jövedelemmozgatás meg-

fékezését. Ennek elsı lépését a társasági és osztalék adóról szóló törvény 2003. január 1-jén 

                                                 

 
8 Tao. 18.§ (2) d) 
9 Art. 1.§ (8) 
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hatályba lépett módosítása jelentette, amely szerint az adózók meghatározott köre köteles 

rögzíteni „a szokásos piaci ár meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt 

alátámasztó tényeket, körülményeket.” 

A dokumentációs kötelezettség pontos tartalmi követelményeinek ismertetésére 2003. szep-

tember 1-jén hatályba lépett a 18/2003. PM rendelet amely az OECD irányelvben foglalthoz 

hasonló dokumentációs kötelezettséget írt elı a hazai vállalkozásoknak. 

 

3.1. Transzferár-nyilvántartás 

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı dokumentáció elkészítését az OECD irány-

elvek is javasolják, így egyre több ország vezet be transzferár-nyilvántartás készítési kötele-

zettséget. E dokumentáció tartalmára az OECD javaslatot is tett, amelyet az alkalmazó tagor-

szágok nagyjából egységesen át is ültettek saját jogszabályi környezetükbe. Az alábbi fejeze-

tekben a dokumentációs kötelezettségre vonatkozó hazai szabályozást, illetve az ebben rejlı 

ellentmondásokat fogom bemutatni.  

 

3.1.1. Mely társaságok kötelezettek transzferár-nyilvántartás készítésére 

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartást azoknak az adózóknak (gaz-

dasági társaság, külföldi vállalkozó, egyesülés és szövetkezet) kell készíteni, akik az adóév 

utolsó napján nem minısülnek kisvállalkozásnak, valamint egy, vagy több kapcsolt vállalkozá-

sukkal az adóév során olyan szerzıdést kötöttek, amely alapján az adóévben teljesítés tör-

tént.10 

Azon adózókat, akik magánszeméllyel (jellemzıen tulajdonosukkal) nem egyéni vállalkozó-

ként kötnek szerzıdést, a nyilvántartási kötelezettség nem terheli. Nem terheli továbbá do-

kumentációs kötelezettség azt a középvállalkozást, amely a közös beszerzés és közös érték-

estés érdekében létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással kötött tartós szerzıdést, amelyben 

a kis- és középvállalkozások szavazati joga együttesen meghaladja az 50%-ot.11 

                                                 

 
10 18/2003 PM rendelet  1.§ (2)-(3) 
11 18/2003 PM rendelet  1.§ (4) 
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Az OECD irányelvvel összhangban nem szükséges transzferár-nyilvántartást készítenie annak 

a társaságnak, amely a tızsdén köt ügyletet csoporttagjával, vagy olyan terméket értékesít, 

amelyre bármely jogszabályban hatósági ár került megállapításra. (Természetesen kivételt 

képez e szabály alól a tisztességtelen árfolyam-befolyásolás érdekében vagy jogszabályi elıírá-

sok megszegésével megkötött szerzıdés.) 

Az alábbiakban a fent hivatkozott jogszabály egyes olyan elemei kerülnek bemutatásra, ame-

lyek segítséget nyújtanak annak megítélésében, hogy cégünk kötelezett-e a dokumentumok 

elkészítésére, és ha igen, akkor mely ügyleteihez kapcsolódóan kell meghatározni a szokásos 

piaci árat. 

 

3.1.1.1. Mely társaság nem minısül kisvállalkozásnak 

A Kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: 

KKV tv.) szabályozza, hogy mely társaságok minısülnek közép-, kis-, és mikro vállalkozásnak. 

A törvény a magasabb szinteket egyre szőkítve jut el kis-, és végül a mikro vállalkozások 

meghatározásához. 

E szerint kisvállalkozásnak minısül az vállalkozás, amely összes foglalkoztatotti létszáma 50 

fınél kevesebb, és éves nettó árbevétele, vagy mérlegfıösszege nem haladja meg a 10 millió 

eurót.12 (Az euróban meghatározott értékek forintra történı átszámításakor az adóév utolsó 

napján érvényes hivatalos MNB árfolyamot kell alkalmazni.) Az alábbi ábra négyzetrácsos 

területén elhelyezkedı vállalkozások nem minısülnek kisvállalkozásnak. 

                                                 

 
12 2004. évi XXXIV tv. 3.§ (2) 
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3. ábra: A kisvállalkozásnak nem minısülı társaságok (saját ábra) 

 

Nem tekinthetı kis-és középvállalkozásnak az a társaság, amelyben az állam, vagy az önkor-

mányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tıke vagy szavazati jog alapján – 

meghaladja a 25%-ot. 

Korábban az adószakértık is sok esetben figyelmen kívül hagyták a fent hivatkozott törvény 

késıbbi részeit, így az 5.§ (5) bekezdését is, amely szerint azoknak a vállalkozásoknak, ame-

lyeknek kapcsolódó- vagy partner vállalkozásai vannak, a határértékeknek való megfelelısé-

get elsıdlegesen a konszolidált éves beszámoló alapján, ennek hiányában a társaság nyilván-

tartásai alapján kell megállapítani.  

Partnervállalkozásunknak minısül az a társaság, amelyben saját, vagy több kapcsolódó vállal-

kozásunkkal együttesen számított tulajdoni hányadunk (szavazati jogunk) eléri a 25%-ot, vagy 

amely vállalkozásnak – kapcsolódó cégeivel együttesen számított – tulajdoni hányada a mi 

társaságunkban eléri a 25%-ot. 

Kapcsolódó vállalkozásnak tekintendı az a társaság, amely egy másik vállalkozásban a tulaj-

doni részesedések – szavazati jogok – többségével rendelkezik, vagy jogosult a vezetı tiszt-

ségviselık, felügyelı bizottsági tagok kinevezésére (visszahívására), vagy bármely más módon 

döntı irányítást, ellenırzést gyakorol. Mindezek a kritériumok megvalósulhatnak közvetlenül, 

vagy más vállalkozásokon keresztül, közvetetten. A kapcsolódó vállalkozási státusz a fent 

bemutatottakon túl még egyéb módokon is megvalósulhat, amelyet a KKV tv. 4.§ (5) ír le. 

A kisvállalkozási státusz meghatározásánál is figyelembe kell venni az un. „kétéves szabályt”, 

amely szerint ha egy vállalkozás túllépi, vagy elmarad a fent bemutatott határértékektıl, ak-

Árbevétel > 10 millió 
euró 

Mérlegfıösszeg > 10 millió 
euró 

Foglalkoztatotti létszám ≥ 50 fı 
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kor csak abban az esetben változik a besorolása, ha két egymást követı beszámolási idıszak-

ban is meghaladja a küszöbértékeket, vagy elmarad azoktól.13 

 

3.1.1.2. Mely társaságokat kell kapcsolt vállalkozásnak tekintenünk? 

A kapcsolt vállalkozási státusz némileg eltér a kapcsolódó vállalkozásokról korábban leírtak-

tól, hiszen ezt nem a KKV tv., hanem társasági adótól és osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. tv. (továbbiakban: Tao.) szabályozza. 

Kapcsolt vállalkozások az adózó és az a személy, amelyben az adózó közvetlenül vagy köz-

vetve többségi befolyással rendelkezik, az adózó és az a személy, amely az adózóban közvet-

lenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, illetve az adózó és más személy, ameny-

nyiben harmadik személy mindkettıjükben többségi befolyással rendelkezik. A fenti elıírások 

kiterjesztendık a külföldi vállalkozó magyarországi telephelyeire, valamint a vállalkozó más 

telephelyeire egyaránt. 

A többségi befolyás fogalmát a Polgári törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 685/B.§ írja le, 

amely szerint a szavazati jogok többségén alapuló lehetıség mellett az is többségi befolyásnak 

minısül, ha valamely személy jogosult a vezetı tisztségviselık, vagy a felügyelı bizottsági 

tagok többségének kinevezésére. 

 

3.1.1.3. A szerzıdés minısítése a felek viszonya alapján 

A 18/2003 PM rendelet kimondja, hogy a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyil-

vántartás készítésére vonatkozó kötelezettség „az adózót a kapcsolt vállalkozásával kötött, 

hatályos szerzıdés alapján terheli, feltéve, hogy a szerzıdés alapján az adóévben teljesítés 

történt”. Amennyiben az adózó a kapcsolt viszony létrejöttét megelızıen kötött szerzıdést, 

akkor csak abban az esetben köteles az ügyletre vonatkozóan a dokumentációt elkészíteni, 

ha a szerzıdéses feltételek a kapcsolt viszony létrejöttét követıen módosításra kerültek, 

vagy az adott termék (szolgáltatás) piaca megváltozott.14 

                                                 

 
13  Ennek pontos mőködését a PM Jövedelemadók fıosztálya és APEH Adójogi fıosztály által kiadott példák szemléltetik. 
14 18/2003 PM rendelet 3.§ (5) 
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A fenti – rendeletben szabályozott – kérdés mellett a gyakorlatban sőrőn elıfordul az a for-

dított helyzet is, amikor a szerzıdés megkötésekor a felek kapcsolt viszonyban állnak, de ez 

a viszony a szerzıdés teljesítése elıtt megszőnik. Az APEH és a PM közös iránymutatása15 

alapján ebben a helyzetben is el kell készíteni a nyilvántartást mindazon évekre, amelyekben a 

kapcsolt félként kötött szerzıdés alapján teljesítés történt, függetlenül attól, hogy a teljesítés 

idıpontjában milyen viszonyban állnak a vállalkozások. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a kapcsolt vállalkozási viszonyt minden szerzıdéskötés 

és -módosítás esetében egyedileg szükséges minısíteni, így csökkenthetık a legalacsonyabb 

szintre a nyilvántartás hiányából adódó kockázataink. 

 

3.1.2.  A transzferár-nyilvántartással kapcsolatos határidık 

A transzferár-nyilvántartások készítésének határidıit a társasági adóról szóló törvény szabá-

lyozza. A hatálybalépést szabályozó átmeneti rendelkezés16 kimondja, hogy az adózó a minisz-

teri rendelet hatálybalépésének napjától – azaz 2003. szeptember 1-jétıl – megkötött szer-

zıdéseire köteles a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartást elkészíteni, 

2005-tıl pedig már minden kapcsolt ügylet nyilvántartás-köteles. 

Mindez azt jelenti, hogy egy 2003. október 4-én megkötött szerzıdésre már 2003-ra vonat-

kozóan is el kell készíteni a nyilvántartást, míg egy 2003. augusztus 28-án megkötött határo-

zatlan idejő szerzıdés esetében – amennyiben az a miniszteri rendelet hatálybalépését köve-

tıen nem került módosításra – elsıként 2005-re szükséges dokumentációt írni. 

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás megírásának határideje a tár-

sasági adóról szóló bevallás benyújtásának idıpontja, tehát a 2003-ra vonatkozóan elkészí-

tendı nyilvántartást a 2003-as adóbevallás benyújtásáig, de legkésıbb 2004. május 31-ig köte-

les az adózó megírni. A nyilvántartás hiánya vagy késedelmes elkészítése magával vonhatja a 2 

millió Ft-ig terjedı mulasztási bírságot. 17 

 

                                                 

 
15 PM Jövedelemadók fıosztálya 1635/2008. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási fıosztály 
   1559798299/2008. 
16 Tao. 29/D§ (14) 
17 Art. 172.§ (16) 
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3.1.3. Nyilvántartás tartalma 

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás kötelezı tartalmi elemeit az 

OECD irányelvekkel összhangban a kapcsolódó – 18/2003 – PM rendelet szabályozza. Az 

adózó olyan dokumentációt köteles készíteni, amely tartalmazza azokat az adatokat, tényeket 

és körülményeket, amelyek alapján megítélhetı az adott ügylet keretében értékesített ter-

mék (szolgáltatás) szokásos piaci ára. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az ügyletben résztvevı felek nevét, címét és adószámát. 

Abban az esetben, ha az adószám nem áll rendelkezésre, meg kell jelölni a társaság cégjegy-

zékszámát, valamint a cégjegyzéket vezetı bíróság (hatóság) nevét és címét. 

A dokumentáció második nagy egységét a szerzıdés bemutatása alkotja. Ebben a részben le 

kell írni a szerzıdés tárgyát, megkötésének és módosításának idıpontját, valamint a szerzı-

dés idıbeli hatályát. Be kell mutatni az átadott eszköz (nyújtott szolgáltatás) fizikai jellemzıit, 

így ki kell térni minıségére, mennyiségére, jellegére, terjedelmére, valamint le kell írni a telje-

sítés szerzıdésben rögzített módját, feltételeit. 

Az OECD irányelvben javasolt funkcionális analízist a hazai jogalkotás konkretizálta, így rögzí-

tenünk kell a tevékenység elemeit és jellemzıit (pl. K+F, tervezés, gyártás, reklám, marke-

ting), a felhasznált erıforrásokat, (pl. költségek, ráfordítások, beruházások), a vállalt üzleti- és 

egyéb kockázatot (pl. árfolyamkockázat, garanciális kockázat, pénzügyi kockázat). 

A szokásos piaci ár megállapításához elengedhetetlenül szükséges annak a piacnak az ismere-

te, amelyhez az adott tevékenység kapcsolódik. Be kell tehát mutatni az érintett piac nagysá-

gát, liberalizáltságát, a vevık és eladók piaci helyzetét, az esetlegesen figyelembe vehetı he-

lyettesítı árukat (szolgáltatásokat). A nemzetközi ügyletekhez készített piacelemzésnél fon-

tos annak az OECD irányelvben is rögzített követelménynek a figyelembe vétele, mely sze-

rint azon földrajzi piacnak az elemzését kell elvégezni, amelyiken az ügylet megvalósult. Ezál-

tal elkerülhetı, hogy eltérı árszínvonallal rendelkezı piacok kerüljenek figyelembe vételre, 

és ez rontsa az ügyletben alkalmazott árak összehasonlíthatóságát. 

A transzferár-nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szokásos piaci ár meghatározására kiválasz-

tott módszer megnevezését, a módszer választásának indoklását. Amennyiben az adózó va-

lamely korábban bemutatott, vagy általa kidolgozott egyéb módszert kíván használni a szoká-
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sos piaci ár meghatározására, úgy a nyilvántartásban pontosan be kell mutatni a használni 

kívánt módszert.  

A módszer kiválasztását követıen ki kell jelölni az összehasonlításra használt adatokat, vala-

mint be kell mutatni az összehasonlító adatok kiválasztásának menetét, kiválasztásuk indokát. 

Az összehasonlító adatokkal kapcsolatban hasonlóan a funkcionális analízisben foglaltakhoz, 

meg kell vizsgálni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek befolyásolhatják az összeha-

sonlíthatóságot. 

Az összehasonlító adatok kiválasztását követıen – a választott módszertıl függıen – meg 

kell határozni azt az árat, árrést, hasznot, vagy ezek tartományát, amelyet a továbbiakban a 

szokásos piaci árnak – ártartománynak – tekintünk. Végül a funkcionális analízisben bemuta-

tott tényeknek és körülményeknek megfelelı kiigazításokat végre kell hajtani, hogy megálla-

píthassuk azt az árat vagy ártartományt, amelyet független felek a legnagyobb valószínőséggel 

alkalmazták volna az ellenırzött ügylethez hasonló szerzıdésükben. 

Amennyiben a szokásos piaci ár megállapításával kapcsolatban van folyamatban levı, vagy 

lezárt  hatósági – bírósági – eljárás, abban az esetben a nyilvántartásban be kell mutatni az 

eljáró hatóság nevét, székhelyét és az ügy számát, az eljárás megkezdésének, és esetleges 

lezárásának idıpontját, valamint az ügy során vitatott vagy hatóságilag megállapított szokásos 

piaci árat. 

Végül, a nyilvántartásnak tartalmaznia kell elkészítése, illetve módosítása idıpontját. 

 

3.1.4.  Az összevont nyilvántartás készítésének kritériumai 

A 18/2003 PM rendelet kimondja, hogy az adózó a szokásos piaci ár meghatározásával össze-

függı nyilvántartásokat köteles szerzıdésenként elkészíteni, bizonyos feltételek megvalósulá-

sa esetén azonban készíthetı összevont transzferár-nyilvántartás is.  A kapcsolódó OECD 

irányelv rendelkezéseivel összhangban a jogszabály két lehetıséget biztosít a nyilvántartási 

kötelezettség összevont teljesítésére:  

Abban az esetben, ha a szerzıdések szorosan összefüggnek – azaz az egyik szerzıdésben 

foglalt termék vagy szolgáltatás piaci ára nem határozható meg megbízhatóan a másik szerzı-

dés tartalmának ismerete nélkül –, az összefüggı szerzıdések tekintetében készíthetı össze-
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vont nyilvántartás. Az összevont nyilvántartás ebben az esetben minden, szorosan az ügylet-

tel összefüggı szerzıdésre kiterjed. 

A másik összevonásra lehetıséget adó eset az, amikor „a szerzıdések tárgya azonos, továb-

bá teljesítésük minden lényeges feltétele elıre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az 

eltérések nem jelentısek”. Az OECD irányelv tartalmát törvényhozói akartnak tekintve – és 

a Ptk. sehova nem vezetı jogértelmezését elkerülve – mindez azt jelenti, hogy azokban az 

esetekben, amikor a szerzıdéses feltételek, valamint a külsı, piaci körülmények olyan nagy-

fokú hasonlóságot mutatnak két szerzıdés esetében, hogy a piaci ártartomány egyazon felté-

telrendszer alapján megbízhatóan kijelölhetı a szerzıdésekre, abban az esetben nem szüksé-

ges szerzıdésenként elkészítenünk a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilván-

tartást.  

Az összevonhatóság utolsó, ugyanakkor legfontosabb formai feltétele, hogy az összevonás 

tényét a nyilvántartásban rögzíteni és indokolni kell. E nélkül a nyilvántartást az APEH nem 

tekinti összevont nyilvántartásnak, így formai hibákra hivatkozva bírságot szabhat ki. 

 

3.1.5. Egyszerősített nyilvántartás készítésének lehetıségei 

A 18/2003 PM rendelet a transzferárazáshoz kapcsolódó OECD irányelv szellemiségének 

jegyében lehetıséget biztosít az adózóknak arra, hogy bizonyos kisebb volumenő ügyletek 

esetében dokumentációs kötelezettségüket csökkentsék. Ennek megfelelıen, ha egy szerzı-

désben szereplı ügylet értéke általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron 

nem haladja meg az 50 millió Ft-ot, egyszerősített nyilvántartás készíthetı.  

Fontos szabály, hogy az összeghatárnak való megfelelés vizsgálatakor azoknak az ügyleteknek 

az értékét, amelyek a PM rendelet szerint összevonhatók lennének, – függetlenül az összevo-

nás tényétıl – összevontan kell számításba venni. 

Több szállításra vonatkozó (keret) szerzıdések vagy határozatlan idıre megkötött szerzıdé-

sek esetén, amikor a szerzıdés lejártáig nem állapítható meg egyértelmően, hogy a szerzıdés 

alapján megvalósult ügyletek értéke meghaladja-e az 50 millió Ft-os összeghatárt, nem készít-

hetı egyszerősített nyilvántartás. Abban az esetben azonban, ha a nyilvántartás elkészítéséig a 
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szerzıdés megszőnt, és megállapítható, hogy a szerzıdéses érték nem haladja meg az ösz-

szeghatárt, már készíthetı egyszerősített nyilvántartás.18 

A fent bemutatott – objektív – tényezık mellett problémát vet fel a szóban-, illetve ráutaló 

magatartással kötött szerzıdések kérdése, amelyek kezelése minden esetben kockázatelem-

zéssel egybekötött egyedi elbírálást igényel. 

 

3.1.5.1.Egyszerősített nyilvántartás tartalma 

Az egyszerősített nyilvántartások készítése jelentısen csökkenti az adózók adminisztrációs 

terheit, mivel a tartalmával szemben állított követelmények jóval kisebbek, mint láttuk azt a 

teljes nyilvántartás esetében. 

Az egyszerősített transzferár-nyilvántartásnak tartalmaznia kell az ügyletben résztvevı vállal-

kozások nevét, székhelyét és adószámát, pontosan úgy, mint ahogy azt a korábban bemuta-

tott teljes nyilvántartások esetében leírtam. 

Be kell mutatni továbbá a szerzıdés tárgyát, megkötésének és módosításának idıpontját, 

valamint a szerzıdés idıbeli hatályát. A nagy könnyebbséget az okozza, hogy a funkcionális 

elemzést nem szükséges dokumentálni, elégséges az, ha az ennek felhasználásával meghatáro-

zott szokásos piaci árat bemutatjuk. 

Végül a nyilvántartás határidıben történt elkészítésének bizonyítására bele kell foglalnunk 

elkészítése és esetleges módosítása dátumát. 

 

3.1.6. Összehasonlító adatok, adatbázisok 

A szokásos piaci ár meghatározásához használt adatokkal, adatbázisokkal szemben több kri-

térium is megfogalmazható. A PM rendelet19 kimondja, hogy figyelembe vehetı 

• az adózó független féllel kötött szerzıdése, 

• az adózó kapcsolt vállalkozása és független fél között megvalósult szerzıdés, 

• független vállalkozások egymás közti szerzıdése, valamint 

                                                 

 
18 PM adóügyi szakállamtitkár 1232/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és tájékoztatási fıosztály 8990068651/2007. 
19 18/2003 PM rendelet 6.§ 
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• az összehasonlítható eszközökre vonatkozó nyilvános adatbázis. 

Az OECD irányelv is hangsúlyos területként kezeli az összehasonlító adatok kérdését, ezzel 

azonban nem annyira az adózókat korlátozza, mint inkább az adóhatóság adatokkal való visz-

szaéléseit igyekszik megakadályozni. 

Tekintettel arra, hogy az APEH jogosult bármely Magyarországon mőködı vállalkozás irataiba 

betekinteni, valamint – a VPOP-val kialakított együttmőködésbıl fakadóan – információval 

rendelkezik szinte bármely árutípus piaci áráról, olyan adatok állnak rendelkezésére, amelyek 

a versenyzı piac számára elérhetetlenek. Az OECD irányelv nagy hangsúlyt fektet annak biz-

tosítására, hogy az adóhatóságok ne használhassanak az adózók számára el nem érhetı adat-

bázisokat. 

Az alábbiakban a tanácsadói gyakorlatban elterjedt olyan összehasonlító adatok, adatbázisok 

kerülnek bemutatásra, amelyek megfelelnek a fenti kritériumoknak. 

 

3.1.6.1.Összehasonlító árak módszeréhez alkalmazott adatbázisok 

Amint azt a korábbi fejezetekben már láttuk, az összehasonlító árak módszerének kidolgozá-

sában segítségünkre lehetnek belsı összehasonlító adatok (független féllel kötött szerzıdé-

sünk, csoporttagunk független féllel kötött szerzıdése), illetve felhasználhatunk külsı össze-

hasonlító árakat, amelyeket különféle adatbázisokból szerezhetünk meg. Az alábbiakban né-

hány olyan problémás terület kerül bemutatásra, amely külsı – összehasonlító adatokat tar-

talmazó – adatbázis felhasználásával áthidalható. 

A kölcsönügyletek jelentik az összehasonlító árak módszerének egyik legjellemzıbb felhasz-

nálási területét. Kölcsönügyletek esetében olyan nyilvános adatokat kell találnunk, amelyek a 

szokásos piaci kamattartományt kijelölik. Ilyen adatbázisnak tekinthetık az MNB statisztikai 

elemzései a bankok által nyújtott hitelek átlagos kamatlábáról, de MNB elemzés híján akár a 

gazdasági lapokban publikált hirdetésekbıl is készíthetı adatbázis. (Amennyiben mi kívánunk 

adatbázist készíteni nyilvános adatokból, rendkívül fontos az adatbázis-készítés egyes lépései-

nek pontos bemutatása a transzferár-nyilvántartásban.) 

Az ingatlanokhoz kapcsolódó ügyletek szokásos piaci árának meghatározásában is segítsé-

günkre lehetnek nyilvános adatbázisok. Ilyen adatbázis alakítható ki a különféle napilapok mel-
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lékleteként évrıl évre megjelenı ingatlanpiacot leíró adatsorokról. Irodák, raktárak és laká-

sok esetében gyakran publikálásra kerülnek az ország egyes területeire vonatkozó átlagos 

négyzetméterárak, amelyekbıl kialakítható az egyes ingatlanok négyzetméterárának szokásos 

piaci ártartománya, azaz „arm’s length tartománya”. 

Az ingatlanok bérleti díjáról – csakúgy, mint a négyzetméterárakról – évrıl évre megjelennek 

elemzések. Ezek szintén vagy az egyes földrajzi területek átlagos négyzetméterenkénti bérleti 

díjait írják le ingatlantípusonként, vagy kiemelt ingatlanokra (pl. irodaházakra) vonatkozóan 

adnak meg pontos értékeket. Néhány egyszerő statisztikai számítást követıen ezekbıl bérle-

ti díjakból is kialakítható a szokásos piaci ártartomány. 

Összességében elmondható, hogy azon áruk esetében, amelyek viszonylagos homogenitással 

rendelkeznek, általában találunk statisztikákat vagy akkora mennyiségő adatot, amely már 

megalapozottan használható adatbázis kialakítását teszi lehetıvé. 

 

3.1.6.2.A viszonteladási árak módszeréhez, a költség és jövedelem módszerhez, 

valamint az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerhez alkalmazott 

adatbázisok 

A költség és jövedelem módszer, a viszonteladási árak módszere és az ügyleti nettó nyeresé-

gen alapuló módszer a korábbiakban bemutatottaknak megfelelıen alapvetıen valamely kivá-

lasztott szinten elért jövedelmezıség összehasonlítása alapján mutatja meg, hogy az általunk 

alkalmazott ár piaci-e. Ehhez azonban olyan nyilvános adatbázisokra van szükségünk, amelyek 

megfelelı szőkítést tesznek lehetıvé, és tartalmaznak felhasználható összehasonlító adatokat. 

A leginkább elterjedt ilyen forrás Bureau Van Dijk „Analyse Major Databases from European 

Sources” (Amadeus) adatbázisa. Ez az adatbázis pénzügyi és általános információt tartalmaz 

körülbelül másfél millió európai vállalatról Az adatbázis több frissítésben áll a felhasználó ren-

delkezésre, így viszonylag naprakész adatokat biztosít. Az Amadeus logikai függvényekkel ad 

szőkítési lehetıséget, akár iparágra, akár cégméretre, akár pénzügyi mutatókra vonatkozóan. 

Mindez biztosítja, hogy a vizsgált vállalat jövedelmezıségét a hozzá leginkább hasonlító cégek 

jövedelmezıségével vethessük össze. Az Amadeus használatával szemben két kritika fogal-

mazható meg: 
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• A PM rendelet – és az OECD irányelv egyaránt – kimondja, hogy „az adózótól nem 

várható el, hogy aránytalanul nagy költséget fordítson a nyilvántartás elkészítésére”. 

Mindez sok esetben nehezen egyeztethetı össze az Amadeus adatbázis megvásárlásá-

nak magas költségeivel. 

• Az Amadeus nem tartalmaz minden céget, és sok esetben az egyes vállalatokról ren-

delkezésre álló adatok is hiányosak. Ez önmagában képes torzítani a keresés eredmé-

nyét. 

Jelentısen olcsóbb alternatívát kínál az Info-DATAX Kft. által kidolgozott és forgalmazott 

DATAX adatbázis, amely TEÁOR’03 szerinti bontásban, valamint forgalom szerint négy cso-

portba sorolva tartalmazza a magyarországi vállalatok átlagos pénzügyi mutatóit. Az adatbázis 

a társaságiadó-bevallások egyes – KSH-nál megtalálható – adataiból készül. Az adatbázis lét-

rehozása során évrıl évre közel 400 ezer darab társasági adóbevallás kerül feldolgozásra. A 

törvényi szabályozás szerint az APEH-nál illetve a Központi Statisztikai Hivatalnál található 

egyedi adóbevallások adatai nem hozhatók nyilvánosságra. A belılük származtatott adatok is 

csak akkor közölhetık, ha legalább 3 különbözı vállalkozás adatainak aggregálásából szár-

maznak. Emiatt az adatbázisban található átlagok minden esetben legalább 3 vállalkozás adata-

it tartalmazzák. A DATAX-szal szemben kritikaként megfogalmazható, hogy 

• kizárólag magyarországi vállalatok adatait tartalmazza, így felhasználási területe vala-

melyest leszőkül, valamint  

• a kézi szőkítés lehetıségének hiánya miatt olyan vállalatok adatai is bele keverednek 

az átlagos mutatószámok számításába, amelyek iparágukon belül valamilyen speciali-

tást mutatnak. (Ide sorolhatjuk például azokat a cégeket, amelyek hazánkban termel-

nek, és kizárólag csoporttagjuknak adnak el árut.) 

 

3.2. Hatósági ármegállapítás – APA 

Az OECD irányelvben20 foglalt ajánlással összhangban 2007. január 1-jétıl Magyarországon is 

bevezetésre került az APA (Advance Pricing Arrangement), a szokásos piaci ár adóhatósági 

megállapításának jogintézménye. Az elızetes ármegállapítás célja, hogy az adózók már a szer-

                                                 

 
20 OECD irányelv IV. fejezet F. 
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zıdés megkötése elıtt megállapodjanak az adóhatósággal az adott – egyedi – ügylet szokásos 

piaci árában – vagy ennek meghatározási módszerében –, és ezáltal lehetıségük nyíljon adó-

kockázatuk csökkentésére. Az APA egy olyan meghatározott idıre szóló megállapodás, 

amelyben a felek (az adóhatóság(ok) és az adózó) meghatározzák egy bizonyos kapcsolt ügy-

letük árképzésének feltételrendszerét. Az APA mindkét fél részére jelentıs elınyökkel jár. A 

vállalatoknak adókockázataik csökkentésében, adófizetési kötelezettségük tervezhetıségében 

segít, míg az adóhatóságok munkáját a gyorsabban lefolytatható ellenırzések teszik hatéko-

nyabbá. 

Az APA-t, a szokásos piaci ár megállapítását mindenképpen szükséges elkülöníteni az adó 

feltételes megállapításának intézményétıl, amelynek célja egy adott szerzıdéshez, tényállás-

hoz kapcsolódó adózási és jogi kérdések megválaszolása. A feltételes adó megállapítás lefoly-

tatásakor az APEH nem vizsgálja a részére átadott dokumentumok valósághőségét, nem végzi 

az adózó által bemutatott, az ügyletet befolyásoló tények és körülmények ellenırzését. Ezzel 

szemben a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó kérelemhez kapcsolódóan az APEH 

azt vizsgálja, hogy az adózó által bemutatott tények és körülmények, alapján az általa javasolt 

transzferár megfelel-e a szokásos piaci ár elvének, vagy az adózó adóelkerülése kockázatainak 

csökkentésére kérte-e a transzferár megállapítását. 

Fontos különbség a fentiek mellett az, hogy az OECD ajánlásaival összhangban megvalósuló 

szokásos piaci ár meghatározására vonatkozó eljárás – elméletileg – „tárgyalásos eljárás”, 

szemben a feltételes adó megállapítással, amelyet az APEH önállóan folytat le. 

 

3.2.1. A szokásos piaci ár meghatározására irányuló eljárások fajtái, ezek elı-

nyei, hátrányai 

A szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó kérelemben az adózó megjelöli, hogy egyolda-

lú, kétoldalú, vagy többoldalú eljárást kérvényez-e. Az egyoldalú eljárás során a magyar adó-

hatóság az adózó által rendelkezésére bocsátott – és más, számára elérhetı – adatok alapján 

hoz határozatot az ügylet szokásos piaci árának, árképzésének kérdésében. Az egyoldalú eljá-

rás – bizonyos körülmények fennállása esetén – kötelezi a magyar adóhatóságot az általa jó-

váhagyott ár (árképzés) késıbbi elfogadására, ugyanakkor semmilyen kötıerıvel nem bír 
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külföldi adóhatóságokkal szemben. Ezzel szemben a két- és többoldalú eljárások során hozott 

határozat nem csak a magyar, de az eljárásban résztvevı minden ország adóhatóságát köti. 

A két- és többoldalú eljárások legfıbb elınye, hogy az adóhatóságok egyezségre jutása ese-

tén megfelel az OECD irányelvben kitőzött legfontosabb jogalkotói akaratnak, így mind az 

adóalapok védelme megvalósul, mind a kettıs adóztatás elkerülhetıvé válik. Természetesen 

elképzelhetık olyan helyzetek is, amikor az eljárásban résztvevı országok adóhatóságai – az 

OECD ajánlásaival összhangban – legnagyobb igyekezetük ellenére sem jutnak konszenzusra. 

Ilyen esetekben az APEH felajánlja az adózónak, hogy az ügyletben résztvevı másik ország 

kihagyásával, egyoldalú eljárásban hoz határozatot. 

Habár a két- és többoldalú eljárások eredményeként megszületı határozatoknak elvitathatat-

lan elınyei vannak, mégis igen ritka, hogy ilyet kezdeményeznek az adózók. A külföldi adóha-

tóságok bevonásával megvalósuló eljárások hazai népszerőtlenségét egyrészt rendkívüli idı-

igényük, másrészt magas díjuk magyarázza. 

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı határozat meghozatalára az APEH-nak 120 

nap áll rendelkezésére, amely kétszer 60 nappal meghosszabbítható. Az elintézési határidıbe 

nem számít bele a külföldi állam hatóságával folytatott egyeztetés, az adóhatóság által lefoly-

tatott valódiságvizsgálat idıtartama, illetve az esetleges hiánypótlásra megállapított határidı. 

Abban az esetben pedig, ha az ügylethez kapcsolódó tényekben vagy körülményekben az eljá-

rás során változás következik be, az eljárási idı újraindul.21 E szabály alapján könnyedén be-

látható, hogy egy-egy ilyen eljárás még a benne résztvevı felek jóhiszemősége esetén is köny-

nyen elérheti, a tapasztalat szerint meg is haladhatja az egy évet. 

Az adózás rendjérıl szóló törvény 2008-as változásával a korábbi 50 millió Ft-ról jelentısen 

lecsökkent a szokásos piaci ár megállapításával összefüggı APEH eljárás maximális díja. Habár 

a törvénymódosítással a szabályozás törzsét képezı számítási módszer nem változott, eljárás 

típusonként meghatározásra kerültek a szokásos piaci ár hatósági meghatározásának maximá-

lis díjai. Az új szabályozás értelmében az APEH által megállapított szokásos piaci ár, illetve 

ártartomány középértékének 1%-a,  

- egyoldalú eljárás esetén legalább 5 millió Ft, legfeljebb 12 millió Ft, 

- kétoldalú eljárás esetén legalább 10 millió Ft, legfeljebb 17 millió Ft, 

                                                 

 
21 Art. 132/B.§ (5) 
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- többoldalú eljárás esetén legalább 15 millió Ft, de legfeljebb 20 millió Ft kerülhet 

eljárási díjként kiszabásra.22 

 

3.2.2. A hatósági ármegállapítás folyamata, szabályai 

A szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó kérelem benyújtása elıtt az adózó jogosult 

elızetes konzultációs eljárást kezdeményezni. E megbeszélések során az adózó és az APEH 

egyeztetnek az eljárás lefolytatásának feltételeirıl, idıbeni ütemezésérıl, módszereirıl, va-

lamint az együttmőködés lehetséges módjairól. Habár az eljárás lefolytatása sem az adózót, 

sem az adóhatóságot nem köti, mégis segítséget nyújthat annak megítélésében, hogy milyen 

eredmény várható a költséges egyeztetı eljárás végén.23  

Tekintettel az eljárás nagy erıforrás- és idıigényére, azok az adózók amelyek a 18/2003 PM 

rendelet alapján nem kötelezettek a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilván-

tartás elkészítésére, nem nyújthatnak be az ármegállapításra vonatkozó kérelmet.24 

Amennyiben az adózó úgy dönt, hogy belevág az eljárásba, elsıként a 38/2006 (XII. 25.) PM 

rendeletben hivatkozott (APIAC jelő) nyomtatványt kell meghatározott példányszámban, két- 

vagy többoldalú eljárás esetén hiteles angol nyelvő másolataival együtt ügyvéd, adótanácsadó, 

adószakértı vagy okleveles adószakértı ellenjegyzésével eljuttatnia az APEH illetékes igazga-

tóságához. A nyomtatványhoz csatolni kell hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt, valamint 

az eljárási díj befizetését bizonyító banki igazolást. Az átadott dokumentumok formai és tar-

talmi ellenırzését követıen az adózó bevonásával – vagy anélkül – az APEH meghatározza, 

majd határozatban rögzíti a szokásos piaci árat. (Két- vagy többoldalú eljárás esetén a ható-

ságnak lehetısége van további adatok, információk bekérésére az adózótól.) A határozat 

legalább három, de legfeljebb öt évig érvényes, ami a lejárat elıtt hat hónappal, legfeljebb egy 

alkalommal további három évre meghosszabbítható.25 

A határozat kézhezvételét követıen – annak idıbeli hatályát figyelembe véve – az adózó 

mindaddig jogosult a hatóság által megállapított szokásos piaci árat, árképzési módszert hasz-

                                                 

 
22 Art, 132/A.§ (9)-(10) 
23 Art, 132/A.§ (3) 
24 Art, 132/A.§ (6) 
25 Art, 132/A.§ (7) 
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nálni, amíg az azt megalapozó tényekben vagy körülményekben nem következik be számotte-

vı változás. A határozat idıbeli hatálya alatt az adózónak éves jelentéstételi kötelezettsége 

keretében az APEH-nál rendszeresített elektronikus őrlapon tájékoztatni köteles az adóható-

ságot a szokásos piaci árat megállapító határozatban rögzített kritikus feltételek, tények kö-

rülmények megváltozásáról, illetıleg annak hiányáról.26 

 

3.2.3.  A hatósági ármegállapítás elutasítása 

Az adóhatóság kérelmezı mulasztására (esetleges adóelkerülési, csalási szándékára) hivat-

kozva jogosult az ár-megállapítási kérelem elutasítására, ha  

• a kérelmezı a tényállásról valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, 

• a kérelmezı által közölt tényállás hiányos, és a hiánypótlásra megállapított határidı is 

eredménytelenül eltelt, valamint a rendelkezésre álló adatok a piaci ár meghatározá-

sához nem elegendıek, 

• adat merül fel arra vonatkozóan, hogy a közölt tényállása valamely más szerzıdést, 

ügyletet, cselekményt leplez, 

• a kérelmezı a díjat késedelmesen sem fizette meg hiánytalanul,  

• a kérelemben foglalt tényállás már teljesített ügyletre vonatkozik. 

Az APEH jogosult továbbá a kérelem elutasítására, ha a két- vagy többoldalú eljárás esetén az 

illetékes külföldi hatóság a szükséges adatokat nem adja meg, és az adózó nem kéri az eljárás 

egyoldalú lefolytatását, valamint azokban az esetekben amikor jogszabály megalkotása vagy 

módosítása lenne szükséges az egyeztetı eljárások lefolytatásához. 27 

 

3.2.4.  A határozat módosítása, fellebbezések 

Elképzelhetı olyan eset, amikor a határozat érvényességi idején belül az ügylet árának meg-

határozásában figyelembe vett új tények merülnek fel vagy a piaci ár szempontjából lényeges 

körülmények megváltoznak. Ilyen esetben kérvényezhetı a határozat módosítása, amelynek 

                                                 

 
26 38/2006 PM rendelet 10.§ 
27 Art. 132/A.§ (11) 
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az adóhatóság egy újabb határozattal tesz eleget. Abban az esetben, ha megállapításra kerül, 

hogy a korábban figyelembe nem vett tények és a valós körülményektıl való eltérés az adózó 

rosszhiszemő magatartására vezethetık vissza, a hatóság elutasítja a határozat módosítására 

irányuló kérelmet. A módosítási kérelem alapján induló eljárásban a korábban már bemuta-

tott, eredeti kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokat – és díjakat – kell alkal-

mazni.28 

Az adózó jogosult fellebbezni a szokásos piaci ár megállapítására, a határozat módosítására, 

illetve a határozat érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelem tárgyában hozott 

elsıfokú végzés ellen. A fellebbezés speciális szabályai a 38/2006 PM rendeletben kerültek 

rögzítésre. 

 

3.2.5.  Ellenırzés az eljárás ideje alatt, és önellenırzés 

A szokásos piaci ár meghatározására vonatkozó kérelem benyújtásának napjától kezdıdıen a 

kérelem alapjául szolgáló ügylet tekintetében – amennyiben a szerzıdést a felek már megkö-

tötték – ellenırzési tilalom lép életbe. Tekintettel a folyamatban levı eljárásra, és az adózó 

ebbıl fakadó kiszolgáltatottságára, ellenırzés egészen a határozat jogerıre emelkedésétıl 

számított 60 napig nem kezdeményezhetı. Amennyiben az eljárás végeztével a határozatban 

megállapításra kerül a szokásos piaci ár, vagy ennek elfogadott meghatározási módszere, ab-

ban az esetben az adózónak 60 nap áll rendelkezésére a szükséges önellenırzések benyújtá-

sára.29 

 

3.3.  A transzferárazáshoz kapcsolódó adóhatósági szankciók 

A kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók jelentıs adókockázatot jelentenek. Nem csak a 

szokásos piaci ártól eltérı ár alkalmazása jelenthet veszélyt, de a bejelentési, nyilvántartási 

kötelezettség elmulasztása – vagy késedelmes teljesítése – is jelentıs veszteségeket okozhat. 

 

                                                 

 
28 Art. 132/B.§ (1) 
29 Art. 132/B.§ (3) 
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3.3.1.  Bejelentési kötelezettség 

Az Art. kimondja, hogy az adózó köteles kapcsolt vállalkozása adatait (fıszabály szerint: ne-

vét, székhelyét, adószámát) az elsı szerzıdéskötést követı 15 napon belül bejelenteni az 

adóhatósághoz.30 A bejelentés elmulasztása 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírság kisza-

bását teszi lehetıvé az adóhatóság számára.31 

Habár tanácsadói tapasztalataink szerint viszonylag kevés vállalat felel meg maradéktalanul a 

törvény által támasztott, fent bemutatott követelményeknek, azt tapasztaljuk, hogy csak igen 

ritkán kerül sor bírság kiszabására, és a kiszabott bírság meg sem közelíti a törvényes maxi-

mumot. 

 

3.3.2. Mulasztási bírság 

A nyilvántartási kötelezettség megsértéséhez kapcsolódó mulasztási bírság az elmúlt években 

parázsló vita középpontjában állt. Az APEH és a PM éveken át nem értett egyet abban a kér-

désben, hogy az adózás rendjérıl szóló törvény32 szerint kiszabható 2 millió Ft-os mulasztási 

bírság minden egyes késedelmesen elkészített, hiányzó vagy hibás nyilvántartásra kiszabható-

e, vagy egy olyan maximális összegnek tekinthetı, amelyet a mulasztási bírság mértéke a hi-

ányzó vagy tartalmilag hibás nyilvántartások számától függetlenül nem haladhat meg. 

A vita lezárásaként a két szervezet 2007. március 20-án közös iránymutatást33 adott ki, amely 

az APEH korábbi álláspontját tükrözi. Ez leírja, hogy a 2 millió Ft-ig terjedı mulasztási bírság 

minden egyes hiányzó vagy hibás nyilvántartásra kiszabható.  Mára egy kis módosítás közbeik-

tatását követıen az adózás rendjérıl szóló törvénybıl34 is egyértelmően kiderül, hogy a tör-

vényalkotó nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) kiszabható bírságot tekint 

mulasztás esetén megfelelı szankciónak. 

 

                                                 

 
30 Art. 23.§ (4) b) 
31 Art. 172.§ (1) 
32 Art. 172.§ (14) 
33 PM adóügyi szakállamtitkár 1232/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és tájékoztatási fıosztály 8990068651/2007. 
34 Art. 172.§ (16) 
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3.3.2.1.A mulasztási bírság csökkentésének lehetısége 

A 2007. végén megjelent jogesetek, valamint az Art. elızı fejezetben bemutatott módosítása 

azt mutatják, hogy az APEH az adózó választásának – lehetıségnek – tekinti az összevont 

nyilvántartás készítését, így abban az esetben, ha például 10 db – egyébként összevonható – 

szerzıdéshez kapcsolódóan nem kerül elkészítésre a nyilvántartás, választás nélkül tízszer 

kétmillió forint kerül kiszabásra. Pontosan ezért minden esetben javasolható, hogy a nyilván-

tartás készítésére kötelezett adózók beszámolójuk kiegészítı mellékletében tüntessék fel, 

hogy az összevont nyilvántartás készítésének lehetıségével minden esetben élni kívánnak, így 

a hiányzó transzferár-nyilvántartásokra – amennyiben azok összevonhatók lennének, csak 

egyszer szabható ki kétmillió forintos mulasztási bírság. 

 

3.3.3. Bizonyítási teher 

Az OECD irányelv ajánlásával összhangban Magyarországon is érvényesül az a gyakorlat, 

amely szerint a transzferár-nyilvántartás elkészítésével az adózóról átszáll a bizonyítási teher 

az adóhatóságra. Mindaddig azonban, ameddig az ellenırzött ügyleteket bonyolító vállalat 

nem tesz eleget a PM rendeletben foglalt nyilvántartási kötelezettségének, az adóhatóság a 

hiányzó nyilvántartásonként kiszabható 2 millió forintos bírság mellett jogosult – kedve sze-

rint – meghatározni a szokásos piaci árat, és ennek megfelelıen módosítani a jövedelemadók 

alapját. Ilyen esetben az adóhiány megállapítását követıen az adózó jogosult megtámadni az 

elsıfokú határozatot, és elhúzódó bírósági procedúrán keresztül bizonyítani (a bizonyítási 

teher itt már az adózót sújtja) hogy az adóhatóság által megállapított szokásos piaci ár nem 

felel meg a valóságnak. (Figyelembe véve a hazai bírói gyakorlatot, a határozat sikeres meg-

támadásához sok esetben a megdönthetetlen érvek és bizonyítékok is kevésnek bizonyulnak.) 

A tartalmi- és formai elıírásoknak megfelelıen elkészített nyilvántartás azonban pontosan a 

bizonyítási teher fordított helyzete miatt nagyfokú biztonságot ad, különösen abban az eset-

ben, ha valóban szakszerően, a nyilvánosan hozzáférhetı adatbázisok figyelembe vételével 

készítjük el.  
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3.3.4. Elsıdleges módosítás 

A bizonyítási teherrıl szóló fejezetben már utaltam a transzferárazáshoz köthetı legnagyobb 

adókockázatot magában hordozó területre, az elsıdleges módosításra. Az OECD irányelv 

megfogalmazásában az elsıdleges módosítás egy társaság adóköteles nyereségének az egyik 

ország adóhatósága által végrehajtott módosítása a szokásos piaci ár elvének, egy másik or-

szágban található kapcsolt vállalkozással folytatott ügyletekre való alkalmazása eredménye-

ként.35 Ez a definíció leírja ugyan az elsıdleges módosítás lényegét, mégis szükséges valame-

lyest kiterjesztenünk annak érdekében, hogy a magyar joggyakorlatot is teljes mértékben 

lefedje. Elsıdleges módosításra – a jövedelemadók alapjának megemelésére – ugyanis nem 

csak egy másik országban található kapcsolt vállalkozással folytatott ügylethez kapcsolódóan 

kerülhet sor, hanem egy másik, azonos adórendszerben mőködı – magyar – vállalkozással 

kötött szerzıdés miatt is. 

A fentiekkel összhangban tehát elsıdleges módosításról abban az esetben lehet szó, ha a kap-

csolt felek ügyletük keretében nem a szokásos piaci árat alkalmazták. Az adóalap megemelé-

sét – és az ehhez kapcsolódó adóhiány megállapítását – természetesen minden esetben annak 

az államnak az adóhatósága kezdeményezi, amelynek adóbevételei a szokásos piaci ártól elté-

rı ellenérték alkalmazásának következtében alacsonyabbak lettek.  

 Az elsıdleges módosítás kockázata az adóalap megemeléséhez kapcsolódó adóhiány miatt 

rendkívül magas. Amennyiben az APEH adóhiány tapasztal, a hiány 75%-áig terjedı adóbírsá-

got, valamint hozzá kapcsolódóan késedelmi pótlékot is kiszabhat – és ki is szab. 

Az OECD irányelv az elsıdleges, és a késıbb bemutatásra kerülı másodlagos módosítás 

esetében egyaránt felhívja az adóhatóságokat arra, hogy a tılük telhetı legjobb együttmőkö-

dést biztosítva igyekezzenek konszenzusra jutni a szokásos piaci árat illetıen. Nem mellékes 

kérdés ennek az együttmőködésnek a sikeressége, hiszen a csoporttagok egyikénél megállapí-

tott adóalap-emelés az ügyletben részt vevı másik félnél adóalap-csökkentést tehet(ne) lehe-

tıvé. Tekintettel azonban arra, hogy tapasztalataink szerint az adóhatóság kiemelt figyelmé-

nek elkerülése érdekében egyetlen vállalkozás sem meri az ügyleti és piaci ár eltérésére hi-

vatkozva csökkenteni adóalapját, cégcsoport szinten mind a megállapított adóhiány, mind 

ennek szankciói veszteséget jelentenek. 

                                                 

 
35 OECD irányelv, fogalmak 
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3.3.5. Másodlagos módosítás 

Az elsıdleges módosítás bemutatása mellett az OECD irányelv kitér a másodlagos módosítá-

sok leírására is, amelynek megértéséhez elengedhetetlen a másodlagos ügyletek megismeré-

se.  

Az elsıdleges ügyletrıl – amire transzferár-nyilvántartásunk is vonatkozik – a csoporttagok 

rendelkeznek szerzıdéssel, és ennek az – akár színlelt – ügyletnek a köszönhetıen kerülnek 

kapcsolatba egymással. Amennyiben az elsıdleges ügylet a szokásos piaci áron valósult meg, 

nem beszélhetünk másodlagos ügyletrıl. Abban az esetben viszont, ha a piaci ártól eltérı 

árat alkalmaztak a felek, megjelenik a másodlagos ügylet, amit egy egyszerő példával szeret-

nék szemléltetni: 

Tételezzük fel, hogy „A” társaság vásárol 1 millió euró piaci értékő szolgáltatást „B” társaság-

tól. A szerzıdésben lefektetett vételár 10 millió euró, amelyet „A” társaság azonnal el is 

számol igénybevett szolgáltatásként. Amennyiben „A” társaság nem módosítja jövedelemadói 

alapját a vásárolt szolgáltatás piaci értéke és vételára közötti különbözettel, abban az esetben 

adókockázattal számolhat.  

Tételezzük fel, hogy az adóhatóság vizsgálatainak középpontjába kerül a fent bemutatott ügy-

let, és a revizorok megállapítják, hogy a szolgáltatás piaci értéke 1 millió euró volt, míg vétel-

ára ennek tízszerese. A revizorok elsıdleges módosítás keretében 9 millió euróval megeme-

lik „A” társaság adóalapját, és minden, az elızı fejezetben bemutatott szankcióval sújtják a 

céget. Ez volt az elsıdleges módosítás.  

Tovább vizsgálva az ügylethez kapcsolódó pénzmozgást, megállapításra kerül, hogy „B” társa-

ság pénzeszközei 9 millió euróval magasabbak annál, mintha az ügylet szokásos piaci áron 

valósult volna meg, és ugyanez a pénz hiányzik „A” társaság pénzeszközei közül. A másodla-

gos módosítás keretében megállapításra kerül, hogy „A” társaság rejtett kölcsönt nyújtott, 

vagy rejtett osztalékfizetésre került sor. (Ez a másodlagos ügylet.) Rejtett kölcsön esetén 

követelhetı „A” társaságtól a kölcsön piaci kamatának adóvonzata, rejtett osztalékfizetés 

esetén pedig az osztalékfizetést sújtó adók – természetesen minden bírsággal és pótlékkal 

növelve. 

Habár több európai országban vizsgálja az adóhatóság a másodlagos ügyleteket, hazánkban 

mindeddig nem láttam példát másodlagos módosításra. 
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3.4. A transzferárazással és a szokásos piaci árelvvel kapcsolatban felmerült 

mindeddig tisztázatlan kérdések 

A transzferár irányelveket készítı bizottság az irányelvek kiadásától kezdıdıen győjtötte a 

tagországok visszajelzéseit Ezek alapján kiegészítéseket, további javaslatokat tett a felmerülı 

kérdések megoldására. E rendszer segíti az alkalmazó országok törvényhozóit és adóhatósá-

gait a szokásos piaci árelv alkalmazásában, ugyanakkor nem nyújt segítséget a multinacionális 

vállalatcsoportoknak eseti problémáik megoldásában.  

Az alábbi fejezetekben néhány olyan – gyakorlati munkámból kiragadott – problémára sze-

retném felhívni a figyelmet, amelyek megoldása hozzájárulhatna az adózók biztonságérzet-

ének növeléséhez.  

 

3.4.1. Mely adók alapjának meghatározásánál kell figyelembe venni a szokásos 

piaci árat 

Adórendszerünk változásaiból határozottan következtethetünk a tendenciára, mely szerint 

lassan minden egyes adónem esetében vizsgálnunk kell a szokásos piaci ártól való eltérések 

adóalapra gyakorolt hatását. Ez a tendencia azonban nem nyújt egyértelmő segítséget annak 

eldöntésében, hogy jelenleg mely adókra kell ilyen szempontból is figyelnünk. 

A szokásos piaci árelv alkalmazásának elsı éveiben még csak a társasági adó alapját kellett 

módosítani az ellenırzött ügyletben alkalmazott ár és a szokásos piaci ár különbségével, majd 

1999-ben az Art. is kibıvült egy rendelkezéssel36, amely szerint  

„A szokásos piaci ártól eltérı szerzıdési feltételeket tartalmazó kapcsolt vál-

lalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell 

minısíteni.” 

 E bekezdést az adózók mindaddig figyelmen kívül is hagyták, amíg 2006. szeptember 1-jén - 

az elsı, sokkot jelentı transzferár-nyilvántartás írási dömpinget követıen – hatályba nem 

lépett a különadóról szóló törvény.  

                                                 

 
36 Art. 1.§ (8) 
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A különadóról szóló törvény az elsı idıkben nem beszélt a transzferárak kérdésérıl, ugyan-

akkor az APEH viszonylag korán kiadott egy olyan nem kötelezı érvényő állásfoglalást, amely 

kimondta, hogy az Art., mint mögöttes jogterület alapján a transzferár-módosítást alkalmazni 

kell a különadóban is. Ezt az állásfoglalást szentesítette a jogalkotó, amikor a különadóról 

szóló 2006. évi LXI. törvény 3.§ (15) bekezdésébe beleírta, hogy amennyiben a társas vállal-

kozás kapcsolt vállalkozásával a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 18.§-a alá 

tartozó jogügyletet köt, abban az esetben a különadó-alap megállapításakor köteles az abban 

foglaltakat megfelelıen alkalmazni. Ma már ennek a szabálynak az alkalmazása senkinek nem 

jelent fejtörést, ugyanakkor további, igen jelentıs kérdéseket vet fel. 

A fent bemutatott példa alapján tehát egyértelmően megállapítható, hogy a jogalkotói szán-

dék a transzferárazás szabályainak kiterjesztése minden adónemre. A helyi iparőzési adó kü-

lönösen problémás területet jelent ebbıl a szempontból. Az adózás rendjérıl szóló törvény 

alapján egyértelmően megállapítható, hogy az iparőzési adó alapját is módosítani kell, annak 

ellenére, hogy maga a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény nem rendelkezik ebben a kér-

désben, és sem a helyi iparőzési adó bevallására szolgáló nyomtatvány, sem az eddigi joggya-

korlat nem azt mutatja, hogy itt is foglalkozni kell a transzferárak kérdésével. Mindez el-

mondható az un. kis adók (innovációs járulék, kulturális hozzájárulás) esetében is, tehát a 

jogalkalmazás még messze nem egységes. 

 

3.4.2. A jogerıs határozat vagy a transzferár-nyilvántartás felhasználásának 

kérdése 

Az elızı fejezetben megkezdett, helyi iparőzési adón keresztül bemutatott helyzetet tovább 

boncolgatva felmerül a kérdés, hogy egy olyan jogerıs határozat, amelyben az APEH transz-

ferárakhoz kapcsolódó megállapítást tett, közvetlenül felhasználható-e más adóhatóság által, 

és így minden bizonyítási eljárás nélkül megállapítható-e adóhiány. Az alábbi példa segít a kér-

dés szemléltetésében. 

Tételezzük fel, hogy egy adott társaságnál az értékesített termékek eladási ára 20%-kal ala-

csonyabb a szokásos piaci árnál, és erre az adóhatóság 1 millió forint adóhiányt állapít meg. A 

határozat jogerıre emelkedését követıen lehetısége van-e az önkormányzati adóhatóságnak 
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az APEH megállapítása alapján minden bizonyítás nélkül megemelni az iparőzési adó alapját? 

Van-e jogorvoslati lehetıség? 

Tovább boncolgatva a témát, felmerül a kérdés, hogy amennyiben a példában szereplı társa-

ság határidıre, szabályos tartalommal elkészítette volna transzferár-nyilvántartásait, és ennek 

alapján megemelte volna társasági adója és különadója alapját, így megelızve az APEH megál-

lapítását mi történik. A helyi önkormányzat képviselıje a társasági adóbevallásból értesül 

arról, hogy a szokásos piaci ártól eltérı árat alkalmazott a példában bemutatott vállalkozás. 

Hivatkozva a transzferár-nyilvántartás tartalmára azonnal adóhiányt állapíthat meg az iparőzé-

si adóban? 

 

3.4.3. A „cost sharing” kérdése 

A költségmegosztási megállapodások – amelyek keretében multinacionális vállalatcsoportok 

képzéseket, minıségellenırzést, marketing és adminisztratív feladatokat szoktak központosí-

tani – jogi szempontból nehezen illeszthetık a transzferárazás hazai gyakorlatába. A Ptk. 

szerzıdéstípusai között nem található utalás a költségmegosztási megállapodásokra vonatko-

zóan, így a transzferár irányelvekben külön fejezetben tárgyalt ügylettípust (hasonlóan a költ-

ségátterhelésekhez) hazánkban rendkívül óvatosan, szolgáltatásnyújtásként kell kezelni.  

 

3.4.4. Veszteséges ügyletek kérdése 

A szokásos piaci ár elve rendkívül rugalmasan alkalmazható elméleti hátteret biztosít az el-

lenırzött ügyletek piaci árának meghatározására, ugyanakkor felmerülnek olyan ügyletek, 

amelyek megítéléséhez nem biztosítanak kellı teret. 

Egy magyarországi nagyvállalat – és cégcsoportja – bizonyos termékkör értékesítésével fog-

lalkozik. Piacán igen kiélezett a konkurenciaharc, így a piaci részesedések védelme különösen 

fontos a hosszú távú mőködés fenntartása érdekében. Az elmúlt évben a társaság megvásá-

rolta csoporttagjától egy adott termék elıállításának és értékesítésének jogát évi 5 millió 

forintért. A termék legyártása és disztribúciója nem termeli ki saját költségeit sem.  



KOLCHIS Kft. 43 | 59
 

 
Kérdésemre, hogy mi értelme egy ilyen termékhez kapcsolódó jogokért fizetni, majd veszte-

ségesen termelni, azt a választ kaptam, hogy még veszteséget termelni is jobb, mint az adott 

piaci részt átengedni a konkurens vállalatcsoportnak. A társaság ügyvezetése pusztán üzleti 

megfontolások alapján döntött az értékesítési jogok megvásárlásáról, csoport szinten semmi-

lyen (adó)elınyt nem hordozott magában az ügylet. 

A jogok szokásos piaci árának meghatározásához az összehasonlító árak módszere – össze-

hasonlító árak hiányában – nem alkalmazható, a költség és jövedelem módszer pedig egyér-

telmően azt mutatja, hogy az ügyletben alkalmazott ár jóval magasabb a szokásos piaci árnál. 

Semmilyen számszakilag megalapozott, elfogadható módszerrel nem bizonyítható, hogy az 5 

millió forintos ár megfelel a szokásos piaci árnak, ugyanakkor a cég ügyvezetése – saját beval-

lása szerint – jó üzleti döntést hozott. 

 

3.4.5. Nem ismerjük kapcsolt vállalkozásainkat 

A legnagyobb vállalatcsoportok tagjainak évrıl évre gondot jelent annak felkutatása, hogy 

mely társaságokkal állnak kapcsolt viszonyban. A hatályos magyar jogszabályok alapján az elsı 

szerzıdéskötést követı 15 napon belül be kell jelenteni az APEH-nak kapcsolt vállalkozásunk 

azonosító adatait, az ellenırzött ügyletekrıl pedig el kell készíteni a szokásos piaci ár megha-

tározásával összefüggı – transzferár – nyilvántartást.  

De mit tehet az adózó olyan esetekben, amikor nem rendelkezik információval kapcsolt vál-

lalkozásai kilétérıl? Egy GE mérető cégcsoport a maga szolgáltató központjaival, bankhálóza-

tával, gyártó- és disztribúciós központjaival olyan hálózatot alkot, amelynek tagjai egymást 

nem feltétlenül ismerik, az évközi felvásárlásokkal megszerzett érdekeltségeket pedig a leg-

ritkább esetekben képesek követni. 

Az adóhatóságok nemzetközi együttmőködése még nem érte el azt a szintet, amely hozzáse-

gíthetné ahhoz, hogy teljes, naprakész információval rendelkezzen a cégcsoportok tagjairól. 

Késıbb a kapcsolódási pontok kiépítésével azonban lehetısége lesz a bejelentési kötelezett-

ségnek való megfelelés szorosabb vizsgálatára.  
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Tekintettel a kiszabható bírság mértékére úgy gondolom, hogy nagy az adóhatóság felelıssé-

ge annak megítélésénél, hogy hanyagság, vagy respektálható információhiány áll-e a mulasztás 

hátterében. 

 

3.4.6. Versenyeztetést követıen a legolcsóbb ár elfogadása 

Egy multinacionális vállalatcsoport független cégként – önállóan és profitorientáltan – mőkö-

dı magyar tagja apró, acél alkatrészeket kívánt vásárolni, hogy beépítse azokat termékébe. 

Habár a vállalatcsoportban több európai tag is képes volt ezeknek az alkatrészeknek a ver-

senyképes áron történı legyártására, a magyar vállalat mégis minden potenciális beszállító 

jelölttıl ajánlatot kért, függetlenül a végsı tulajdonos kilététıl. Az ajánlatokat kiértékelve a 

társaság megállapította, hogy egy ilyen, megfelelı alkatrész beszerzési ára 3 és 4 euró között 

mozog. A beérkezett ajánlatok között volt egy, amely minden más ajánlatnál lényegesen ala-

csonyabb áron vállalata az alkatrészek leszállítását, mindössze másfél eurót kért darabonként.  

Profitorientált szervezet lévén a magyar cég megrendelte e legolcsóbb – kínai – vállalkozástól 

az áru leszállítását, és azóta is folyamatos kapcsolatban áll vele. Tekintettel arra, hogy e kínai 

vállalat és a magyar cég véletlenül éppen kapcsolt vállalkozásoknak minısülnek, el kellett ké-

szíteni a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartást, és benne meg kellett 

határozni a piaci árat. 

Az összehasonlító árak módszerének felhasználásával egyértelmően az a kép rajzolódik ki, 

mintha az ügyleti ár alacsonyabb lenne a szokásos piaci árnál, ugyanakkor a kínai társaság ve-

zetése állítja, hogy ık a piaci áron értékesítik termékeiket. Hogyan bizonyítható az, hogy az 

alkalmazott ár a piaci ár, ha nem rendelkezünk információval a kínai vállalat mőködési ered-

ményérıl (jövedelmezıségérıl)? 

A bemutatott probléma kiterjeszthetı minden olyan esetre, amikor egy cég árajánlatokat kér 

be, és a legolcsóbb ajánlatot megtevı vállalattal köt szerzıdést. Az OECD irányelv által el-

sıdlegesen javasolt összehasonlító árak módszere szerint az így fizetett ellenérték nem piaci.  
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4. Nemzetközi kitekintés, fejlıdési vonalak 

Mára már nem csak az OECD tagországaiban, de a legtöbb fejlett országban is különösen 

hangsúlyos területté vált a transzferárak kérdése. A szokásos piaci árelv elfogadása mellett e 

pillanatban mintegy 40 ország ír elı multinacionális vállalatai számára valamilyen szintő, a 

transzferárak témaköréhez kapcsolódó dokumentációs kötelezettséget. Nyugat-Európa or-

szágaiban – hasonlóan Magyarországhoz – az adóhatósági vizsgálatok kiemelt területét adja a 

transzferárak vizsgálata. Az ellenırzések sőrősödése a világ minden országában több és több 

kérdést vet fel, amelyekre az OECD és más nemzetközi szervezetek egyaránt próbálnak 

megoldásokat találni.  

 

4.1. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó aktuális kérdések 

A transzferárak alkalmazásának legtöbb problémát felvetı területe a szolgáltatások szokásos 

piaci árának meghatározása, ami nem csak az adóhatóságoknak, de sok esetben az adózóknak 

is fejtörést okoz. Nem nehéz belátni, hogy a szolgáltatások ugyanolyan sokszínőséget mutat-

nak, mint a materiálisan megjelenı eszközökhöz kapcsolódó ügyletek, ugyanakkor fizikai 

megjelenés hiányában sokkal nagyobb kockázatokat hordoznak. Ennek a kockázatnak csök-

kentését tőzte ki célul az OECD, amikor transzferár irányelvei közt külön részt szentelt a 

csoporton belüli szolgáltatásokra vonatkozó különleges szempontok vizsgálatának. Habár az 

1996. márciusában megjelent OECD irányelv még a problémák sokszínőségének felszínre 

kerülése elıtt jelent meg, alapvetéseiben mindenképpen alkalmas arra, hogy bázisát adja a 

további szabályozásnak, amelyre most az Európai Bizottság transzferáras fóruma, a Joint 

Transfer Pricing Forum (JTPF) tett kísérletet. 

Ahhoz, hogy a probléma mélységét megértsük, elsıként meg kell vizsgálnunk, hogy melyek 

azok az ügyletek, amelyek szolgáltatásnyújtást foglalnak magukban. Ennek eldöntésében az 

OECD irányelv lesz segítségünkre. Miután megbizonyosodtunk arról, hogy az ügylet valóban 

szolgáltatásnyújtás, egy újabb jelentıs problémával találjuk szemben magunkat, mégpedig a 

szolgáltatás szokásos piaci árának meghatározásával. 

Az OECD kimondta, hogy abban az esetben beszélhetünk szolgáltatásnyújtásról, ha az egyik 

csoporttag által a másik csoporttag részére végzett tevékenység olyan gazdasági vagy keres-
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kedelmi értéket jelent, amely révén javítja üzleti pozícióját. A legegyszerőbben a kérdés an-

nak vizsgálatával dönthetı el, hogy hajlandó lett-e volna ugyanazért a tevékenységért vala-

mely független vállalkozás fizetni.37 E vízpróba elvégzésével az OECD arra a megállapításra 

jutott, hogy egyebek mellett nem tekinthetı szolgáltatásnak a tulajdonosok által – saját érde-

kükben végzett – beszámolási- és felügyeleti tevékenység (shareholder activity). A JTPF az 

OECD elıírásaira támaszkodva célul tőzte ki magának további vizsgálatok lefolytatását, ame-

lyek segítenek a kritériumok pontosabb meghatározásában, a „shareholder activity” részlete-

sebb kibontásában, valamint a szolgáltatások legproblémásabb körét alkotó igazgatási tevé-

kenység elemeinek meghatározásában.  

A szolgáltatások körének pontos meghatározását követıen újabb nehézséget okoz a tevé-

kenységek szokásos piaci árának meghatározása. Az OECD által javasolt módszerek valame-

lyike szinte minden esetben alkalmazható, ugyanakkor kidolgozása sok esetben rettenetes 

adminisztrációs terheket jelent. A JTPF e problémakör megoldását helyezte jelenlegi tevé-

kenysége középpontjába és olyan metodika megalkotásán fáradozik, amely mind az adózókat, 

mind az adóhatóságokat hozzásegíti az „alacsony kockázatú” szolgáltatások felismeréséhez, a 

hozzájuk kapcsolódó adminisztrációs feladatok csökkentéséhez. Az európai szekértık két 

irányt jelöltek ki az alacsony kockázatú ügyletek meghatározására: 

Az elsı lehetıség, hogy alacsony kockázatúnak minısítik az adott vállalat tevékenységéhez 

képest elhanyagolható mértékő szolgáltatásokat. Olyan mutatószámok alapján tervezik vizs-

gálni a szolgáltatás „lényegességét”, mint a szolgáltatás díjának a cég teljes forgalmához, vagy 

költségeihez viszonyított aránya. Abban az esetben, ha kis volumenő (alacsony árú) szolgálta-

tásról van szó, azt a JTPF „alacsony kockázatúnak” minısítené, és csökkentett, vagy egysze-

rősített adminisztrációt írna elı. 

Egy másik, a fentinél bonyolultabb megoldást jelentene az, ha a szolgáltatások közül valamely 

– lehetıleg pontosan definiált – szabályrendszer alapján választanák ki az alacsony kockázatú-

akat. Az elképzelések szerint a viszonylag jól körülhatárolható, több szervezetnél azonos 

formában megjelenı szolgáltatásokat tekintenék alacsony kockázatúnak. Tipikusan ilyen lenne 

néhány adminisztratív szolgáltatás, például a bérszámfejtés és az auditálás.  

                                                 

 
37 OECD irányelvek 7.6 
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Az alacsony kockázatú ügyletek kijelölését követıen a dokumentáció csökkentésére olyan 

javaslat került kidolgozásra, amely a költség és jövedelem módszer és egy elıre meghatáro-

zott – az ügyletben résztvevı országok által elfogadott – fix árrés felhasználásával határozná 

meg a szokásos piaci árat. Habár ilyen – biztonságos adómenedéket (safe harbours) jelentı – 

szabályozás már több európai országban spontán kezd kialakulni, semmiképpen sem tekint-

hetı kielégítı megoldásnak, mivel nem egyeztethetı össze a szokásos piaci ár elvével. Ezt 

támasztja alá az OECD irányelv, amely kimondja, hogy  

„a biztonságos adómenedékek képesek elérni a transzferár-képzési rendelkezések 

teljesítésére és adminisztrációjára vonatkozó számos célkitőzést, ugyanakkor alapve-

tı problémákat vetnek fel. Mesterséges hatásokat fejthetnek ki a kapcsolt ügyletek-

ben résztvevı vállalkozások árképzési döntéseire. Ugyancsak negatív hatással lehet-

nek a biztonságos adómenedéket bevezetı ország adóbevételeire, valamint azokra 

az országokra, amelyek vállalkozásai olyan adóalanyokkal bonyolítanak kapcsolt ügy-

leteket, amelyek a biztonságos adómenedéket választották. Ami még fontosabb, hogy 

a biztonságos adómenedékek nem összeegyeztethetık a szokásos piaci ár elvével.”38 

A fentiekre hivatkozva az OECD irányelv kapcsolódó fejezete végén leírja, hogy  

„a transzferár-képzés esetében általában nem ajánlott a különös adójogi mentessé-

gek biztosítása az adóalanyok egyes csoportjai számára, következésképpen nem ja-

vasoljuk a biztonságos adómenedékek alkalmazását.”39 

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió országainak jelentıs hányada az OECD tagja is, min-

denképpen kérdéses, hogy hajlandók lesznek-e ilyen, az OECD ajánlásaival ellentétes tartal-

mú szabályozás elfogadására. Ennek ellenére a most megoldani kívánt problémák felismerése 

önmagában is jelentıs elırelépésként értékelhetı és mindenképpen hozzájárul a terület to-

vábbi fejlıdéséhez. 

 

                                                 

 
38 OECD irányelvek 4.121 
39 OECD irányelvek 4.123 
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4.2. Európai uniós transzferár-dokumentáció – EU TPD 

Évek óta problémát jelent a nemzetközi cégcsoportok számára a transzferár-nyilvántartás 

okozta óriási dokumentációs teher. Ennek egyik megoldási módját hivatott biztosítani az a 

2006-ban kiadott állásfoglalás, amelyben az Európai Unió Tanácsa lehetıséget biztosít arra, 

hogy ún. Masterfile-koncepció alapján készítsék el a tagországokban székhellyel bíró társasá-

gok a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartásukat.  

A Masterfile-koncepció lényege, hogy a vállalatcsoport két szinten készíti el nyilvántartásait. 

A Masterfile, amit a cégcsoport központjában készítenek el, a vállalatcsoportra vonatkozó 

adatokat tartalmaz, míg ehhez kapcsolódóan minden egyes csoporttag elkészíti saját, ország 

specifikus dokumentációját.  

A Masterfile-nak tartalmaznia kell  

• az üzleti vállalkozás és az üzleti stratégia általános leírását, beleértve az üzleti stratégi-

ában elızı évhez képest bekövetkezett változásokat, 

• a cégcsoport szervezeti, jogi és mőködési szerkezetének általános leírását,  

• az EU-n belüli vállalatokkal ellenırzött ügyleteket folytató kapcsolt vállalkozások 

megnevezését, 

• az EU-n belüli kapcsolt vállalkozásokat érintı ellenırzött ügyletek általános leírását, 

• az elvégzett feladatok és a vállalt kockázatok általános leírását, valamint a kockázatok-

ban és feladatokban az elızı adóévhez képest bekövetkezett változásokat, 

• a vállaltcsoportban az immateriális eszközök tulajdonlását, a kifizetett és kapott jogdí-

jakat, 

• a csoport transzferár-képzési politikáját, vagy árképzési rendszerének leírását, amely 

bemutatja a csoport transzferárainak piaci voltát, 

• a költség-hozzájárulási megállapodások jegyzékét, az elızetes árképzési megállapodá-

sok és a transzferár-képzési szempontokra vonatkozó olyan bírósági döntéseket, 

amelyek az EU-n belüli csoporttagokat érintik, valamint 

• kötelezettségvállalást minden hazai adófizetı részérıl arra vonatkozóan, hogy kérésre 

a megadott határidın belül kiegészítı információt szolgáltasson a hazai elıírásoknak 

megfelelıen. 
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A fenti, Masterfile kötelezı tartalmi elemeire vonatkozó felsorolásból könnyen látható, hogy 

az elıírás decentralizált cégcsoport esetén rendkívül nehezen teljesíthetı. A cégcsoport köz-

pontjában olyan információknak kell egyszerre rendelkezésre állniuk, amelyek megszerzése 

nem csak idıigényes, de gyakran fizikailag is lehetetlen. Különösen igaz ez akkor, ha a ma-

gyarországi példákból kiindulva feltételezzük, hogy gyakran még maguk a csoporttagok sem 

tudják, hogy mely ügyleteik minısülnek ellenırzött ügyletnek. 

A Masterfile mellett minden egyes vállalkozásnak el kell készíteni saját, ország-specifikus do-

kumentációját, amely kiegészíti a Masterfile-t. E kettı képezné az illetı EU tagállamra vonat-

kozó dokumentációs ügyiratot. Az ország-specifikus dokumentációhoz azok az országok fér-

hetnének hozzá, amelyeknek megfelelı érdekük főzıdik az adóztatáshoz. Az ország-

specifikus dokumentációnak a Masterfile tartalmán kívül be kell mutatnia 

• az adott üzleti vállalkozás és üzleti stratégia részletes leírását, beleértve a stratégia 

változásait,  

• az adott vállalkozás egyes ügyleteire vonatkozó információkat, az ügylet pontos leírá-

sát,  

• az összehasonlíthatóság-elemzést  

• az árképzési módszerek kiválasztásának és alkalmazásának indoklását,  

• az összehasonlító adatokra vonatkozó információkat, valamint  

• a cégcsoport transzferár-képzési politikája végrehajtásának és alkalmazásának leírását. 

Amint azt az ország-specifikus dokumentáció kötelezı tartalmi elemeinek leírásánál látjuk, 

idıigénye alapján ez sem biztosít jelentısen jobb körülményeket az adózó számára annál, 

mintha a Magyarországon hatályban levı jogszabályoknak megfelelı dokumentációt készítené 

el. Ennek ellenére a cégcsoport politikájával összhangban több hazai vállalkozásnál is megfi-

gyelhetı az igény arra, hogy a fenti tartalmú nyilvántartással tegyen eleget kötelezettségének. 

Tekintettel azonban arra, hogy a magyar jogszabályok semmilyen módon nem tesznek utalást 

arra vonatkozóan, hogy az  ajánlásnak tekinthetı állásfoglalást elfogadnák, semmiképpen sem 

javasolható a hazai leányvállalatoknak, hogy ezen dokumentum alapján tegyenek eleget nyil-

vántartási kötelezettségüknek. 
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5. A recesszió hatása a transzferárazásra 

Az amerikai jelzálogpiaci válság globális recesszióvá fejlıdése jelentıs kihívásokat tartogat a 

transzferárazással foglalkozó szakemberek számára. A multinacionális vállalatcsoportok  hitel-

szőkülésre és globális keresletcsökkenésre adott válaszai, és az ezek hatásait tompítani hiva-

tott kormányzati beavatkozások, együttesen olyan turbulens környezetet teremtenek, mely-

ben a túlélés a gyorsan meghozott, napi döntések sikerességén múlik. A vállalati mőködés 

legrövidebb távon változtatható tényezıje az eladási ár, ami ettıl a vállalati alkalmazkodás 

egyik kulcsdimenziójává válik. Felmerül azonban a kérdés, hogy miképpen bizonyítható az 

alkalmazott ár szokásos piaci volta azokban az esetekben, amikor az árváltozást nem konkrét 

– és bizonyítható – piaci információkra alapozták, hanem a környezet gyors változása, vagy a 

társaság ilyen irányú várakozása kényszerítette ki. 

Ebben, a napról napra változó környezetben a szokásos piaci ár meghatározásához olyan – az 

OECD irányelvekre támaszkodó – új technikák kialakítása szükséges, amelyek alkalmassá 

teszik a hagyományos és egyéb módszereket a megnövekedett kockázati szint kezelésére. 

 

5.1. A kockázatkezelés területe – funkcionális analízis 

Az OECD olyan transzferár dokumentáció (elemzés) készítését javasolja, amely segít a szo-

kásos piaci ár meghatározásában és ellenırzésében. A dokumentáció négy nagy tartalmi egy-

ségre bontható: 

• a felek bemutatása, 

• az ügylet piacának bemutatása és elemzése, 

• a megvalósult ügylet bemutatása és mélyreható elemzése (funkcionális analízis), 

• a megvalósult ügylet szokásos piaci árának meghatározása. 

A fenti négy egység mindegyikét, de legközvetlenebbül piac elemzését és a funkcionális analí-

zist, annak is a felek által viselt kockázatokról szóló részét érinti a recesszió. Az OECD aján-

lása szerint itt olyan területeket kell vizsgálni, mint  

„…a költségek, az árak vagy a készletek változásának kockázata, a kutatás-

fejlesztés sikerének vagy kudarcának kockázata, a pénzügyi kockázatok, ide-

értve az árfolyam- és kamatláb változások kockázatát, a hitelezési feltételek-
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ben rejlı kockázatok, a gyártói felelısség kockázata, az eszközök vagy léte-

sítmények tulajdonjogához kapcsolódó üzleti kockázat.”40 

A gazdasági válság hatására e területek többségén a bizonytalanság jelentısen növekszik, va-

lamint olyan – eddig gyakorlati okokból figyelmen kívül hagyott – új kockázatok válnak rele-

vánssá, amelyek mindeddig elképzelhetetlenek voltak. Az utóbbi évek, évtizedek gyors fejlı-

dése közepette a kockázatelemzés minden területén – így a banki gyakorlatban is – evidenci-

aként kezelték, hogy a multinacionális vállalatcsoportok magyarországi tagjai a szervezeti 

kapcsolataik és tulajdonosi körük révén, átlagon aluli kockázatot hordoznak.  A recesszió 

beköszöntével azonban mindez megváltozott. Ma már könnyen elképzelhetı, hogy egy multi-

nacionális cégcsoport pénzügyi nehézségei miatt valamely tagját hagyja csıdbe menni. Nem 

tekinthetünk ezért el az ügyletben résztvevı felek fizetıképességének és a piaci kilátásaikban 

rejlı kockázatainak elemzésétıl. 

 

5.2. Az adatbázisok használhatósága 

A hazai és nemzetközi gazdasági helyzet gyors változása – változásra való hajlamossága – el-

engedhetetlenné teszi néhány, a tanácsadók által eddig rutinszerően alkalmazott módszer 

felülvizsgálatát.  

A költség és jövedelem, valamint a viszonteladási árak módszeréhez használt adatbázisok 

(AMADEUS, DATAX) természetükbıl fakadóan korábbi idıszakok adatait feldolgozva adják 

meg a különféle jövedelmezıségi mutatókat, amelyeket a tanácsadók elıszeretettel tekintet-

tek elvárható jövedelmezıségnek. A kiegyensúlyozott gazdasági növekedés idıszakában, ahol 

a vállalatok részvényeseik érdekében hosszú távú stratégiájuk megvalósításán fáradoznak, az 

adatok avulása nem jelentıs, így használatuk sem jelent túlzott kockázatot. 2008. októberétıl 

azonban az adatbázisokból nyerhetı adatok már nem vetíthetık ki a jövıre, így mindenkép-

pen célszerő a funkcionális analízis és a piacelemzéshez igazodó korrekciók elvégzése. 

A páneurópai adatbázisok esetében szintén problémát okozhat annak a gyakorlatnak a fenn-

tartása, amely a magyarországi vállalkozások elvárt jövedelmezıségét a hasonló tevékenységő 

európai vállalatok mutatóinak figyelembe vételével határozza meg. Mert míg Európában a 

                                                 

 
40 OECD irányelvek 5.24 
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recesszió hatásainak csökkentésére adott kormányzati válaszok többsége a kereslet fenntar-

tását szolgálja, addig Magyarország az államháztartás stabilitásának elérését tőzte ki célul. A 

gazdaságpolitika ilyen jelentıs eltéréseibıl fakadó különbségek várhatóan komoly eltérést 

okoznak a nemzetközi színtérrıl kiválogatott vállalatok, és a hazai társaságok iparági átlagai 

vonatkozásában. 

 

5.3. Veszteséges ügyletek kérdése 

A recesszió legnagyobb veszélyét a kereslet visszaesése jelenti, ami versenyzı piac esetén az 

árak és a fedezet csökkenéséhez vezet. A lassú, kiszámítható árváltozások, amelyeket a ke-

reslet normális hullámzása okoz, a transzferárazásban nem okoznak gondot, mivel a profit-

orientált szervezettıl elvárható, hogy a mindenkori piaci körülmények (kockázatok) figye-

lembe vételével mőködjön. A világválság azonban olyan egyedi helyzetet teremt, amelyhez 

alkalmazkodni – fıleg egy nagy szervezet tagjaként – különösen nehéz.  

Sok multinacionális vállalat magyarországi tagja a külföldön gyártott termékek hazai disztribú-

cióját látja el. Ezek a társaságok beszerzési áraik piaci voltát jellemzıen a viszonteladási árak 

módszerével bizonyítják. A módszer kizárólagos használatának kockázata, hogy a továbbérté-

kesítési árak hirtelen csökkenése miatt a piaci árnál magasabbnak mutatja a beszerzési árat. 

Nem csak a kereskedık, de a gyártók is veszteségeket szenvedhetnek el a piaci árak csökke-

nése miatt. A gyártási kapacitások fenntartása, a korábban magas költséggel legyártott készle-

tek értékesítése olyan veszteségeket okozhatnak, amelyek kiszámítható piaci helyzetben nem 

következtek volna be.  

Az áresésbıl fakadó veszteségek piaci voltának bizonyítására igen nehezen alkalmazható a 

költség és jövedelem módszer, valamint a viszonteladási árak módszere, mivel ezek az elvárt 

jövedelmezıségeket veszik alapul. Az összehasonlító árak módszerének alkalmazására ugyan-

akkor csak a legritkább esetekben van mód, mivel a termékek általában eltérnek egymástól, 

és az összehasonlítható termékek áraira vonatkozóan is csak ritkán lehet nyilvános adatokat 

találni. 

Nem csak a rövidtávon érvényesülı árváltozás, de a vállalatcsoport stratégiája is hatással 

lehet az alkalmazott árakra. Már most, a reálgazdasági válság elején látható tendencia, hogy a 
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jobb anyagi háttérrel rendelkezı társaságok engedményekkel igyekeznek piaci részesedésü-

ket növelni. Habár ez a technika rövid távon jelentıs veszteségeket okozhat, hosszú távú 

megtérülésére lehet számítani. Az OECD irányelvek elismerik a piacszerzés érdekében el-

szenvedett veszteségeket, ugyanakkor az ezek késıbbi megtérülésére vonatkozó várakozá-

sokat bizonyítani kell tudni. Ennek hazai gyakorlata még kiforratlan, de várhatóan tavasszal 

nagy elırelépést látunk majd fejlıdésében. 

Fontos észlelnünk, hogy nem csak a megváltozott árak okozhatják a szokásos piaci ártól való 

eltérést, de a megváltozott piaci helyzetben a változatlanul alkalmazott árak is vezethetnek az 

országok közötti jövedelemátcsoportosításhoz. Lényeges ezért annak vizsgálata, hogy a piac 

– és a versenytársak helyzetének változása – hogyan hat helyettesítı termékeink áraira. 

 

5.4. A recesszió elıtt meghatározott ár alkalmazásának kérdései 

A gazdasági élet mindennapjaiban sokszor találkozunk olyan szerzıdéses konstrukcióval, 

amelynek keretében a felek egy hosszabb idıszakra – jellemzıen egy évre – elıre megálla-

podnak az alkalmazott árakról. Olyan piaci sokkok esetében, mint amilyet a jelenlegi recesz-

szió is hozott, a kapcsolt felek jellemzıen felülvizsgálják az árat és közös megegyezéssel mó-

dosítják azt. Ez a gyakorlat azonban nem minden esetben tekinthetı piacinak. A független 

felek között hasonló feltételekkel megkötött szerzıdések a legritkább esetekben kerülnek 

közös megegyezéssel módosításra, mivel ezekben az egyik fél ellenérdekelt. Érdemes tehát 

elgondolkodni a kérdésen, hogy a közös megegyezéssel piaci szintre módosított ár piaci ár-

nak minısülhet-e. 

 

5.5. A „piaci árra” vonatkozó várakozások 

Tekintettel a korábban bemutatott, az ellenırzött ügyletekre is vonatkozó általános kocká-

zatnövekedés árfelhajtó-, valamint a világ szinte minden országára jellemzı általános kereslet-

csökkenés árleszorító hatására, az egyes termékekre – szolgáltatásokra – vonatkozó, eddig 

évek óta nagyjából azonos terjedelmő ártartomány kibıvülésére lehet számítani. A terjedel-

mesebb „arm’s length” tartományon belül a nagyobb mélységben elvégzett funkcionális analí-
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zis adhat lehetıséget a szokásos piaci ár pontosabb kijelölésére, így a nyilvántartás keretein 

belül elvégzett speciális elemzések felértékelıdnek. 

 

5.6. A recesszió hatása az APA-ra  

A szokásos piaci ár adóhatósági megállapítását (APA) választó vállalkozásokra is jelentıs ha-

tással lehet a recesszió. Azon társaságok, amelyek mára adóhatósági határozattal rendelkez-

nek valamely ellenırzött ügyeltük szokásos piaci áráról (vagy ennek meghatározási módsze-

rérıl), a gyökeresen megváltozott piaci körülmények miatt ezt a biztonságot könnyen elve-

szíthetik. Az adózás rendjérıl szóló törvény kimondja, hogy az adóhatósági határozat az adó-

hatóságot nem köti, ha a szokásos piaci ár meghatározásához alapul vett tények, körülmé-

nyek jelentısen változnak, és a határozatban foglalt tényállástól olyan módon térnek el, ami a 

szokásos piaci ár megbízhatóságát kétségessé teszi.41 Nem köti továbbá abban az esetben, ha 

a szokásos piaci ár meghatározásakor megállapított kritikus feltételek nem teljesülnek és az 

eljárásban résztvevı kapcsolt vállalkozások a határozat módosítását nem kezdeményezték.42 

Mindez azt jelenti, hogy a piaci körülményekben beálló jelentıs változás a korábbi határoza-

tot érvénytelenné teheti, ezzel növelve egyes társaságok adókockázatát. 

A korábban kiadott határozatok módosítására ugyan van lehetıség, ám ennek eljárási szabá-

lyai (és díjai) pontosan megegyeznek az APA-ra vonatkozó elsı kérelem benyújtásának szabá-

lyaival. 

A pénzügyi válság hatásainak reálgazdasági begyőrőzése nem csak azokat sújtja, akik a szoká-

sos piaci ár meghatározásával összefüggı határozatot már kézhez kapták, hanem azoknak is 

kellemetlenséget okoz, akiknél az idıigényes eljárás éppen folyamatban van. Az Art. kimond-

ja, hogy amennyiben az ügy szempontjából jelentıs olyan új tény merül fel, kritikus feltételek 

módosulnak, illetve a szokásos piaci ár megbízhatóságának szempontjából jelentıséggel bíró, 

a határozathozatal alapjául szolgáló olyan körülmények lényeges mértékben megváltoznak, 

amelyek a szokásos piaci ár megállapítására érdemben kihatnak, az elintézési határidı az en-

nek az alapjául szolgáló tény bekövetkeztének idıpontjában megszakad és újból kezdıdik.43 

                                                 

 
41 Art. 132/A.§ (13) c) 
42 Art. 132/A.§ (13) e) 
43 Art. 132/B.§ (5) 
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Habár a törvényalkotó garantálja az adózó jogainak védelmét az eljárási idı alatt, kontrolling 

szempontból mégis veszteségeket okozhat az elhúzódó határidık okozta bizonytalanság. 

A szakértık által most két évesre becsült recessziós idıszak nem csak beköszöntekor okoz 

kellemetlenséget, de a növekedési pályára való visszatérés is problémákat hozhat.  A konkrét 

piaci ár meghatározása helyett e változékony környezetben célszerő minden esetben az ár-

képzés módjának meghatározására fektetni a hangsúlyt. A kritikus feltételrendszert pedig 

olyan rugalmasra kell kialakítani, hogy az e nagy változások közepette is képes legyen szolgál-

ni az adózók érdekeit. 

 

5.7. Az adóhatóság felelıssége 

E viharos idıszakban rendkívül nagy felelısség hárul az adóhatóság revizoraira. Most különö-

sen fontos az OECD adózókat védı iránymutatásainak betartása. Nem szabad azt feltételez-

ni, hogy az eddig kialakult árképzési gyakorlatok felborulása adózási okokra vezethetı vissza, 

hanem mindenképpen keresni kell az árváltozások – és esetlegesen elszenvedett veszteségek 

– mögött meghúzódó piaci indokokat. A recesszió – és az esetlegesen bekövetkezı depresz-

szió – idıtartama alatt a veszteséget termelı vállalkozásokban nem az adóelkerülésre hajla-

mos ellenfelet kell látni, hanem egy olyan szervezetet, amely most a munkahelyek megtartá-

sával, a növekedés újraindulása után pedig adófizetéssel segíti hazánkat közös céljaink megva-

lósításában. 
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6. Összefoglalás 

Két hónappal ezelıtt, tanulmányom megírásának kezdetén azt a célt tőztem magam elé, hogy 

gyakorlati tapasztalataimra támaszkodva a transzferárazásnak, mint nagy jelentıséggel bíró, 

eddig kevesek által ismert területnek a belsı ellentmondásait feltárjam. Olyan kérdésekre 

szerettem volna felhívni a figyelmet, amelyekrıl szakmai körökben is méltatlanul kevés szó 

esik, megoldásuk mégis évrıl évre egyre égetıbbé válik.  

Dolgozatom elején, a hazai jogszabályi háttér bemutatásánál sikerült néhány olyan problémát 

felvetnem, amelyek a nemzetközi szabályok hazai jogrendbe való átültetésével kapcsolatban 

merültek fel. Ezek az ellentmondások a jogalkalmazás rugalmassága miatt gyakorlatban ugyan 

még nem okoznak problémát, a transzferárazásra vonatkozó szabályok koherenciáját viszont 

sértik. Hosszabb távon mindez negatív hatással lehet a terület fejlıdésére. 

A hazai szabályozás bemutatását követıen néhány olyan, a gyakorlatban is érezhetı hatású 

kérdést vetettem fel, amelyek – szemben a korábban bemutatott apróbb ellentmondásokkal 

– már most is közvetlenül nehezítik a jogalkalmazást. Az iparőzési adó példáján keresztül 

bemutatott, a hazai szabályozás belsı egységességét mélyen sértı hibák mellett olyan, a gya-

korlati munkában felszínre kerülı kérdéseket taglaltam itt, amelyek megoldására ugyan a 

nemzetközi szabályok alapján mód nyílik, mégis a hazai hatósági jogértelmezés rugalmasság 

hiányában ezek elfogadhatóságát kétségessé teszi. 

Tanulmányomban vázoltam a nemzetközi fejlıdési trendeket, amelyek fı irányvonalai e pilla-

natban zsákutcának látszanak, problémafelvetésük azonban mégis mindenképpen elırelépés-

ként könyvelhetı el.  

Munkám aktualitását az ötödik fejezetben bemutatott, a recesszió hatásait firtató kérdések 

adják, amelyek mindegyike néhány hónapon belül húsbavágóan fontossá fog válni. E témakör-

bıl mindenképpen kiemelésre érdemesnek tartom az elızetes adóhatósági ármegállapítással 

kapcsolatban tett megjegyzéseimet, valamint a szokásos piaci ár meghatározására használatos 

módszerek gyakorlati alkalmazását várhatóan ellehetetlenítı piaci változásokat. Véleményem 

szerint a gyors, elıre nem látható változások okozta sokk kizárólag az OECD irányelv rugal-

mas rendelkezései alapján felépített új gyakorlattal kezelhetı, amelynek kialakítása mind az 

APEH revizorai oldaláról, mind a tanácsadói szakmától mélyebb együttmőködést igényel. 
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