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HÍRLEVÉL 
 

a transzferár szabályozás aktuális 
kérdéseir ől és az adóellen őrzési 

tapasztalatokról 
 
 
 
Korábban több hírlevélben is foglalkoztunk a 
transzferár dokumentáció készítés szabályaival 
és az adóhivatali ellenőrzés gyakorlati 
tapasztalataival.  
 
Jelen hírlevelünkben a szabályzatkészítés 
alapjául szolgáló irányelv változásait, a 
szabályzat készítés gyakorlati tapasztalatait és 
az adóellenőrzések során feltárt 
hiányosságokat szeretnénk megosztani 
Önökkel. 
 
 
 

I. Átdolgozott OECD irányelvek 
 
 

Az OECD tanácsa 2010. július 22-én 
elfogadta a Transzferár irányelvek I-III. 
fejezetének átdolgozott változatát illetve 
emellett módosult a Modellegyezmény és 
annak Kommentárja is. A módosítások a 
transzferárképzési módszerek használata 
során kialakult észrevételeken és gyakorlati 
tapasztalatokon alapulnak.  
 
A legfontosabb változtatás, hogy megszűnt a 
korábban alkalmazott módszerek közötti 
hierarchia. Ezt váltja a ”legalkalmasabb 
módszer” használatának szabálya. Az irányelv 
részletesebb útmutatót ad a nettó nyereségen 
alapuló módszerhez használatos 
eredménymutatók meghatározásához és 
alkalmazásához.  
 
A dokumentumban részletes útmutató 
található, ami alapján az adózók és az 
adóhatóság is összehasonlító elemzéseket 
készíthetnek a cégcsoporton belül zajló 
ügyletek szokásos piaci értékének 
meghatározásához.  
 
 

 
 

NEWSLETTER 
 

about current trends of  
transfer pricing and tax examination 

experiences 
 
 
 
We informed you about the rules of transfer 
price documentation preparation and practical 
experiences of tax authority examinations in our 
former newsletters. 
 
We would like to share the changes of principle 
base of the regulation preparation the practical 
experiences of the regulation compilation and 
the tax authority findings during tax 
examinations in this newsletter. 
 
 
 
 
I. Revised OECD guidelines 
 
 
The OECD Council approved the revised 
version of Transfer price principles I-III. 
chapters as of 22 July 2010 besides the OECD 
Model Tax Convention and its Comment also 
changed. The modifications are based on the 
findings and the practical experiences realised 
during the usage of transfer price determining 
methods. 
 
The most important change is that the hierarchy 
is terminated among the formerly used 
methods. This has been changed to the usage 
of “best method” rule. The principle provides 
detailed manual to the application and 
determination of result ratios used for 
transactional net margin method. 
 
 
The documentation involves detailed manual 
and based on it the taxpayers and the tax 
authority can prepare comparable analysis for 
determination of usual market price of group of 
companies’ transactions. 
 
 
 



  

 

További fontos újítás: ha az egyik ország 
Adóhatósága módosítja az adóalapot, akkor 
azzal párhuzamosan a másik országban lévő 
kapcsolt vállalkozásnál a piaci ártól eltérő 
összeggel szintén módosítani kell az 
adóalapot, hogy ne valósuljon meg kettős 
adóztatás. Ha a módosítással a másik ország 
nem ért egyet, akkor a két Hatóságnak kell 
megpróbálnia egyeztetni. Ha két éven belül 
nem történik meg a megállapodás, akkor az 
adózó kérheti ügyének választott bíróság előtti 
elbírálását. 
 

 
II. Hazai szabályozás és nyilvántartás 

készítés egyes részterületei 
 
 

A hazai transzferár szabályozás az OECD 
Modellegyezmény szabályozására épül. 
Ennek a következtében a magyarországi 
társasági adó törvény is 2011-től átvette a 
szokásos piaci ár meghatározására szolgáló 
módszerek közé az ügyleti nettó nyereség 
módszerét és a nyereségmegosztásos 
módszert és megszűnt a választható 
módszerek közötti hierarchia.  

 
A nyilvántartás elkészítése előtt fontos annak 
a meghatározása, hogy a vállalat a 
cégcsoport összevont számai alapján 
kötelezett-e transzferár nyilvántartás 
készítésére és kik is számítanak kapcsolt 
vállalkozásnak!   
 
Meg kell állapítani, hogy mely szerződésekre 
terjed ki a nyilvántartás készítési 
kötelezettség! 
 
A szerződések között szerepelnek-e 
összevonható szerződések? Több szerződés 
akkor összevonható, ha a tárgyuk azonos, 
teljesítésük minden lényeges feltétele előre 
rögzített, azonos vagy az eltérések nem 
jelentősek, az összevonás az 
összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti. 
Abban az esetben is összevonható több 
szerződés, ha egymással szorosan 
összefüggnek és az összevonás az 
összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti. 
A dokumentációt nem kötelező magyar 
nyelven elkészíteni, de az Adóhatóság 
kérésére a kért részekről szakfordítást kell 
készíteni. 
 

Additional important innovation: if the tax 
authority of a certain country changes the tax 
base the tax base of the related enterprise 
seated in a different country has to also be 
modified parallel by the difference to market 
price to avoid double taxation. 
If the other country does not agree with the 
modification two related Tax Authorities have to 
try to close an agreement. If the agreement is 
not closed within two years then the taxpayer 
can request for judgement from a chosen court.  
 
 
 
II. Some parts of the domestic regulation 
and registration 
 
 
The domestic transfer price regulation is based 
on the OECD Model Tax Convention. 
Consequently the Hungarian Act on Corporate 
Tax adopted from 2011 transactional net 
margin (TNM) and profit split (PS) methods to 
the usual market price determination methods 
and terminated the hierarchy among the 
optional methods. 
 
 
It is important to determine whether the 
company is obliged to prepare transfer price 
documentation based on the cumulated figures 
of the group of companies and who are the 
related companies! 
 
 
It has to be determined which contracts are 
concerned to the obligation of the registration 
preparation! 
 
Are there any linkable contracts among the 
contracts? More contracts are linkable if their 
subject is the same, material circumstances of 
the completions are defined in advance and are 
the same or the differences are not significant 
and the concentration does not endanger the 
comparability. More contracts are also linkable 
if they are in close relation and concentration 
does not endanger the comparability. 
 
 
It is not compulsory to prepare the 
documentation in Hungarian but the Tax 
Authority may request official translation about 
parts of the documentation. 
 



  

 

 
A nyilvántartásnak két típusa lehet: 
 
- önálló nyilvántartás 

 
- közös nyilvántartás az EU TPD (Európai 

Transzferár Dokumentáció) alapján, amely 
két részből tevődik össze: a 
fődokumentumból, ami valamennyi EU 
tagállamra érvényes információkat 
tartalmaz és a specifikus nyilvántartásból, 
ami az ország-specifikus információkat 
tartalmazza. 

 
 

A vonatkozó PM rendelet szerint a 
választásról a társasági adóbevallásban 
nyilatkozni kell. 
A nyilvántartás tartalmi elemeiben lényegi 
változás nem történt, a rendeletben új elem a 
funkcionális elemzés, melynek a definíció 
szerint tartalmaznia kell az ellenőrzött 
ügyletek során végzett tevékenységek 
bemutatását, a funkciók gazdasági 
jelentőségét, a felhasznált erőforrásokat és a 
vállalt üzleti kockázatokat. 
 
 
A szokásos piaci ár meghatározásának 
vizsgálati lépései: 
 
- módszer kiválasztása a transzferár 

meghatározásához és - amennyiben a 
módszer megkívánja - a megfelelő mutató 
meghatározása 

- lehetséges összehasonlító adatok 
beazonosítása 

- kiigazítások meghatározása és 
végrehajtása, ha szükséges 

- felhasznált adatok magyarázata, források 
pontos meghatározása 

- szokásos piaci ár(sáv) megállapítása 
- konklúzió 

 
 
 

A nyilvántartás elkészítésének határideje 
megegyezik a társasági adóbevallás beadási 
határidejével. 
 
 
 
 
 
 

 
The registration has two types: 
 

- separate registration 
 
- common registration based on EU TPD 

(European Transfer Price Documentation) 
that  
has two parts: main documentation that 
involves information effective for all EU 
member states and specific 
documentation that involves the country 
specific information. 

 
 
The choosing has to be declared in the 
corporate tax return according to the relevant 
Finance Ministry regulation. 
Content of the documentation has not changed 
significantly new part is the functional analysis 
that according to the definition has to involve 
the transaction descriptions of the supervised 
deals, economic importance of the functions, 
the used resources and the borne business 
risks. 
 
 
 
Examination steps of arm’s length prices 
determination: 
 

- choosing the transfer price determining 
method – and if it is necessary -   
determination of the appropriate ratio 
 

- recognition of possible comparable data 
 

- determination and settlement of 
modification if necessary 

- description of the used data and exact 
determination of the sources   

- determination of the arm’s length price 
range  

- conclusion 
 
 
Deadline of the documentation preparation is 
the same as the corporate tax return’s one. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
III. Adóhivatali ellen őrzés tapasztalatai 

 
 

Az Adóhivatal 2005-től kezdődően vizsgálja 
kiemelten a transzferár nyilvántartásokat. 
Kezdetben a prevenciós jelleg volt 
meghatározó és jobbára a formai szempontok 
betartását vizsgálták. A vizsgálatokkal egy 
időben megkezdték a revizorok képzését és 
jelenleg már a formai ellenőrzéssel szemben 
egyre nagyobb hangsúlyt kap a tartalmi 
ellenőrzés is.  
Gyakoriak a transzferár célvizsgálatok és 
átfogó ellenőrzés keretében is vizsgálják a 
nyilvántartásokat. A veszteséget termelő 
vállalatokat kiemelten vizsgálják. A korábbi 
engedményekkel szemben jelenleg zéró 
tolerancia van az adminisztratív hiányosságok 
esetén. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a 
kapcsolt vállalatok bejelentése az aktuális 
állapot szerinti legyen és a transzferár 
nyilvántartás határidőre, a kötelező tartalmi 
elemeket tartalmazva elkészüljön.  
 
A részletes tartalmi ellenőrzések során az 
alábbi hiányosságok a gyakoriak: 
 
Nem szerepel a dokumentációban 
- az ár meghatározására alkalmazott 

módszer kiválasztásának indoka 
- felhasznált adatok kiválasztásának 

menete, indoka 
- összevont nyilvántartás indoklása 
- piaci jellemzők ismertetése 
- összehasonlító adatok forrásának 

feltüntetése 
- külföldi kapcsolt vállalkozás adószáma 

vagy cégjegyzésékét vezető bíróság 
megnevezése, székhelye 

- anyavállalat által küldött adatok 
alátámasztása 

- módszerváltás indoklása. 
 

Egyre gyakoribbak a megállapítások a 
funkcionális és gazdasági elemzés területén. 
Külön vizsgálják a transzferár képzési 
módszer kiválasztását és alkalmazását is. Az 
egyéb módszert csak kivételes esetben 
részletes indoklással fogadják el.  
Az adózók többsége az Adóhivatal adatai 
szerint a költség és jövedelem módszert és az 
összehasonlító árak módszerét alkalmazta a 
nyilvántartás összeállításánál.  
Az ellenőrzések lefolytatásához az Adóhivatal 

 
III. Tax Authority examination experiences 
 
 
The Tax Authority examines the transfer price 
documentations stressed since 2005. At the 
beginning the prevention was typical and they 
examined mainly the formal requirements. 
Parallel with these examinations they began the 
training of the tax inspectors and now the 
examination of the content is preferred to the 
formal supervisions. 
 
Direct transfer price examinations are often and 
the registrations are also examined during 
overall tax examinations. The loss-making 
companies are examined more frequently. 
Contrary to the former concessions now there is 
zero tolerance to administration deficiencies. It 
is highly important to actualize the related 
companies’ registration in accordance with the 
current situation and prepare the 
documentation involving the compulsory 
content on time. 
 
The following deficiencies are very often during 
the detailed content examinations: 
 
The documentation does not involve 

- reason of the chosen method used for 
price determination 

- reason and process of the used data 
 

- reason of the common registration 
- description of the market characteristics 
- notice of the comparable data’s source 

 
- tax identification number of the foreign 

related company or description and seat of 
its Court of Registration  

- base of the data sent by the parent 
company  

- reason for changing method. 
 
The findings are more frequent on the field of 
functional and economic analysis. The choosing 
and the application of the transfer price 
determining method is highly examined. The 
other methods are only approved in very 
specific cases with detailed explanations. 
Most of the tax payers used the cost plus and 
the comparable uncontrolled price methods 
according to the data of the Tax Authority. 
 
The Tax Authority usually uses public 



  

 

is nyilvánosan elérhető adatbázisok adatait 
használja fel, de emellett ők rendelkeznek 
titkos összehasonlító adatokkal; más 
ellenőrzések adatait is fel tudják használni. 
 
A jövőben a transzferár ellenőrzések száma 
tovább nőhet. 
 
A külföldi adóhatóságok által tett 
megállapítások is egyre nagyobb számban 
módosíthatják a magyarországi társaság 
adóalapját. 
 
Következő hírlevelünkben konkrét gyakorlati 
példákkal szemléltetünk olyan eseteket, 
amikor a kapcsolt vállalkozások között 
alkalmazott árak eltértek a piaci ártól és emiatt 
az adózó vagy az Adóhivatal módosította a 
társasági adó/általános forgalmi adó alapját. 

 
 
Fentiekkel kapcsolatos b ővebb 
információkért forduljon bizalommal cégünk 
munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu   
 

databases during their examinations but it also 
has special secret comparable data, they can 
use the data of other tax examination. 
              
 
The number of the transfer price examinations 
may increase in the future. 
 
Findings of the foreign Tax Authorities may 
modify the tax bases of the Hungarian 
companies in increasing numbers. 
 
 
In our next newsletter we will present cases 
where the prices differed from the arm’s length 
prices among related companies and due to 
this the tax payer or the tax authority modified 
the tax base of the corporate tax or value added 
tax. 
 
 
If you have any further questions please do 
not hesitate to contact our colleagues.  
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