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HÍRLEVÉL 
a transzferár dokumentációkészítési 

kötelezettséggel kapcsolatos 2012. 01.01-
én életbe lépő változásokról 

 
 
A 2012. január 1-től módosultak a transzferár 
dokumentáció készítési kötelezettséggel 
kapcsolatos jogszabályok egyes 
rendelkezései. 
 
A módosítások egy része egyszerűsítéseket 
tartalmaz, azonban a transzferárak 
alkalmazására, dokumentálásra vonatkozó 
jogszabályok ismételt megsértése esetén a 
kiszabható bírság összege nő.  
 
A módosítás szerint szélesedik azon 
ügyleteknek a köre, amelyre nem kell 
nyilvántartást készíteni és bővül az 
egyszerűsített nyilvántartási lehetőség is. 
 
 
2012.01.01-től nem terheli nyilvántartási 
kötelezettség az adózót a korábbiakban 
szabályozott lehetőségeken felül a következő 
esetekben: 
 

- belföldi adózó külföldi telephelye és 
kapcsolt vállalkozása közötti ügylet 
esetében, ha a belföldi adózó társasági 
adóalapja nem tartalmazza a külföldön 
adóztatható jövedelmet (ebben az 
esetben adóalap korrekció sem 
szükséges) 

 
 

- azokkal az ellenőrzött ügylettel 
kapcsolatban, amelynek 
vonatkozásában az adózás rendjéről 
szóló törvény előírásai szerint a 
szokásos piaci árat az állami 
adóhatóság határozatban 
megállapította, a határozat 
érvényességének időtartamára, 

 
- nem főtevékenység keretében nyújtott 

szolgáltatás, termékértékesítés 
ellenértékének kapcsolt vállalkozás 
részére változatlan összegben történő 

 
 

NEWSLETTER 
about changes of transfer price 

documentation obligation effective 
1 January 2012 

 
 
Several rules of regulations related to the 
obligation of transfer price documentation 
compilation changed from 1 January 2012. 
 
 
Part of the changes contains simplifications 
but the payable amount of the penalty will 
increase in case of repeated break of the rules 
related to the application and registration of 
the transfer prices. 
 
According to the modifications the range of 
transactions will be wider for which no 
documentation is needed and the possibility of 
simplified documentation will also be more 
common. 
 
There is no documentation obligation in the 
following cases besides the formerly regulated 
situations from 1 January 2012: 
 
 
- in case of transaction between the outland 
branch of the inland taxable person and its 
related company if the corporate income tax 
base of the inland taxable person does not 
contain the income taxable outland (in this 
case there is no need for tax base correction) 
 
 
 
- in relation to the supervised transactions for 
which the market price is determined by the 
tax authority based on the regulations of Act 
on Order of Taxation within the effective time 
determined by declaration of the tax authority  
 
 
 
 
- in case of recharging the cost in unchanged 
value of rendered service or product sale if 
that is not the main activity of the company 
and if the service renderer or the product sale 
company is not a related company of the 
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átterhelése esetén, feltéve, hogy a 
szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő 
társaság az adózóval vagy a költséget 
viselő féllel nem áll kapcsolt vállalkozási 
viszonyban 

 
- ingyenes pénzeszköz-átadás esetén, 

 
- ha a szerződés alapján történő 

teljesítések nettó értéke szokásos piaci 
áron az 50 millió forintot nem haladja 
meg a szerződés megkötésétől az 
adóév utolsó napjáig terjedő 
időszakban, azzal, hogy az értékhatár 
megállapításánál az összevonás 
tényétől függetlenül az összevonható 
szerződésekben szereplő ügyletek 
értékét együttesen kell figyelembe 
venni. 

 
Egyszerűsített nyilvántartás készíthető az 
alábbi esetekben: 

- az alacsony hozzáadott értékű, 
csoporton belüli szolgáltatásoknál, ha a 
teljesítések nettó értéke a szokásos 
piaci áron a 150 millió forintot nem 
haladja meg az adóévben, és nem 
haladja meg a szolgáltatást nyújtó fél 
adóévi nettó árbevételének 5%-át, 
valamint a szolgáltatást igénybe vevő fél 
adóévi üzemi költségeinek és 
ráfordításainak 10%-át. Fenti és a 
rendeletben előírt egyéb feltételeket a 
nyilvántartást készítő társaság 
vonatkozásában kell vizsgálni.  

 
 
Egyszerűsített nyilvántartás akkor készíthető, 
ha a fenti feltételek teljesülése esetében a 
társaság a szokásos piaci ár meghatározásánál 
a költség és jövedelem módszert alkalmazza és 
a szokásos piaci haszonkulcs 3% és 7% közötti 
tartományba esik. 
 
 
Alacsony hozzáadott értékű szolgáltatás 
esetén, ha a haszonkulcs 3–7%-os 
tartományon kívül esik, összehasonlító 
adatokkal kell alátámasztani az alkalmazott 
haszonkulcs szokásos piaci jellegét. 
 
 
Az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások 
körébe tartoznak azok az alacsony kockázattal 
járó, rutinjellegű szolgáltatások, amelyeket a 

taxable person or the cost bearer company  
 
 
 
 
 
- in case of free handing over of liquid assets 
 
- if the total net value of the transactions 
based on arm’s length prices does not exceed 
50 million HUF in the period from concluding 
the contract until the last day of the year 
considering that transaction values of the 
contracts that can be aggregated have to be 
cumulated in spite of the missing aggregation 
 
 
 
 
 
Simplified documentation can be compiled in 
the following cases: 
- low added value intra-group services if the 
market value of the transactions calculated by 
arm’s length prices does not exceed 150 
million HUF in the taxation year and does not 
exceed the 5% of the service renderer’s sales 
income and 10 % of the service user’s costs 
and expenditures in the taxation year. The 
above mentioned and the other conditions 
prescribed in the regulation has to be 
considered from the point of the 
documentation compiler company. 
 
 
 
 
Simplified documentation can be compiled if 
the company fulfils the above mentioned 
requirements and uses the cost-income 
method for the market price determination and 
the usual market margin is in the range of 3% 
and 7%. 
 
 
In case of low added value services if the 
market margin is out of the range of 3% and 
7% the margin’s usual market type has to be 
proved by comparable information. 
 
 
 
Group of low added value services contains 
the low risk routine type services that are not 
rendered as main activities by the service 
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szolgáltató nem főtevékenységként nyújt, és 
közvetlenül az igénybe vevő kapcsolt 
vállalkozás üzleti tevékenységéhez sem 
kapcsolódik, ugyanakkor az igénybevevő 
számára gazdasági, üzleti értékkel bír. A PM 
rendelet idesorolja például a különböző 
informatikai, adminisztrációs, oktatási, jogi 
szolgáltatásokat.  
 
 
Az adóhatóság a jövőben nem kötelezheti a 
társaságokat az angol, francia, vagy német 
nyelven készült nyilvántartások és mellékleteik 
lefordítására. 
 
A társaságok bejelentési kötelezettsége 2012. 
január elsejétől kiterjed a kapcsolt vállalkozások 
közötti viszony megszűnésére is.  
 
A szokásos piaci árak meghatározásával 
kapcsolatos nyilvántartásra vonatkozó 
kötelezettségek ismételt megszegése esetén a 
mulasztási bírság összege 2 M Ft-ról 4 M Ft-ra 
nő. Ha a társaság ugyanazon nyilvántartás 
vezetését mulasztja el ismételten, az első 
esetben kiszabott mulasztási bírság 
mértékének négyszereséig terjedő mulasztási 
bírsággal szankcionálható. 
 
Egyes, rendeletben meghatározott 
módosításokat már a 2011. adóévi 
adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartási 
kötelezettség teljesítésére is alkalmazni lehet, 
feltéve, hogy a nyilvántartás elkészítésének 
határideje nem korábbi, mint 2012. január 1-je. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztatás jellegű, nem 
tartalmazza teljeskörűen a 
jogszabályváltozásokat, nem pótolja a 
jogszabályok és módosításainak alapos 
ismeretét. 
 

provider and not directly connected to the 
service user related company’s business 
activity but it has economic and business 
value for the user. The Decree of the Finance 
Ministry lists for example several information, 
administration, educational, legal services. 
 
 
 
 
The tax authority is not allowed to oblige the 
companies to translate their English, French or 
German documentation and appendixes any 
more. 
 
Obligation of information providing of the 
companies covers the termination of related 
companies’ relationships from 1 Jan 2012.  
 
The amount of default payment will rise from 2 
million HUF to 4 million HUF in case of 
repeated break of the obligation concerning the 
documentation of the transfer price 
determinations. If the company fails to make 
the same documentation again then it can be 
punished by four times of the penalty imposed 
in the first occasion.  
 
 
Several modifications involved in the Decree 
can also be used during fulfilment of the 
documentation obligation related to 2011 if the 
deadline of the registration is not earlier than 1 
January 2012.  
 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
 
Our newsletter has information purpose; it 
does not contain the regulation changes 
entirely and complement the substantial 
knowledge of the regulations and their 
changes. 
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