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Hírlevél 

Transzferár ellenőrzés 
 
Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem 
középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások 
közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi 
műveleteket illetően. 
A NAV az átfogó ellenőrzések során szinte minden 
esetben ellenőrzi a transzferár dokumentációt, a 
kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árakat. 
 
Kockázati elemzés alapján kijelölésre kerülnek azok 
a vállalkozások, ahol feltételezhető, hogy a külföldi 
anya- vagy leányvállalatok tőke-, illetve profit 
átcsoportosítása történik, ráadásul oly módon, hogy 
a hazai cégeknél veszteség keletkezik.  
Kockázati tényezőt jelentenek a nemzetközi 
vállalatcsoport-struktúrák agresszív adótervezései. 
 
A transzferár ellenőrzés a nemzetközi adóellenőrzés 
egyik legfontosabb területe. 
A megállapított adóhiány és bírság összege 
manapság magasabb, mint az áfából adódó 
megállapítások. 
Az adókockázat csökkentése érdekében nagyon 
fontos a kapcsolt vállalkozások bejelentésének 
aktualizálása és egy olyan transzferár dokumentáció 
határidőre történő elkészítése, mely tartalmazza a 
kötelező tartalmi és formai elemeket. 
 
Egyre nagyobb jelentősége van a 
dokumentációkban a funkcionális és gazdasági 
elemzéseknek.  
Nem elég csak az árakat összehasonlítani. Emellett 
a szerződések feltételeit is össze kell hasonlítani. Ha 
a feltételek nem azonosak vagy hasonlóak, az 
árakat ennek megfelelően korrigálni kell. 
 
A transzferár képzési módszer kiválasztása és 
alkalmazása szintén külön vizsgálat tárgya. 
 
A választott módszert az adóhatóság nem minden 
esetben fogadja el. Az adóhatóság gyakran 
alkalmazza az összehasonlító árak módszerét. 
 
Az adóellenőrzések során az adóhivatal 
használhatja a nyilvános adatbázisok adatait, de 
emellett saját titkos adatokkal is rendelkeznek.  
 
A jövőben a transzferár ellenőrzések száma tovább 
nőhet. A külföldi adóhatóságok által tett 
megállapítások is egyre gyakrabban módosíthatják a 
magyar társaság adóalapját. 

 
Newsletter 

Control of transfer pricing 
 

Similar to previous years transfer pricing between 
related companies remains also in this year in the 
middle of the attention mainly regarding to financial 
operations. 
Tax Office inspects the documentation of transfer 
pricing, the applied prices between related parties 
almost in all cases during the overall controls  
 
According to risk analyses those companies will be 
appointed where capital or rather profit reallocation 
of the foreign parent or subsidiary companies can be 
assumed even such a way that loss will be realized 
at the domestic company. 
Aggressive tax planning of international group 
structures causes risk factor. 
 
Control of transfer pricing is one of the most 
important area of international tax revisions. 
The amount of the imposed tax deficit and fine are 
higher than the penalties derived from VAT. 
 
In order to decrease tax risk it is very important to 
update the registration of related companies 
furthermore to compile such a transfer pricing 
documentation which contains the compulsory form 
and content. 
  
Functional and economic analysis has become 
increasingly relevant in the documentations. 
 
It is not enough just to compare prices. Beside of 
that contracts need to be compared too. If conditions 
are not the same or similar prices need to be 
corrected according to this. 
 
Selection and adaptation of transfer pricing method 
are also the subject of additional investigations. 
Selected method has not been accepted in all cases 
by the Tax Authority. The Tax Authority often uses 
the method of comparative prices. 
 
During tax controls the Tax Authority applies data 
from public databases and they also have their own 
inner one. 
 
In the future the number of controls of transfer 
pricing may further increase. Findings of the foreign 
Tax Authorities can more often modify the tax base 
of the domestic company. 
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- A társaság és az adóhatóság 
összehasonlító adatai 

 
Összehasonlító árként a társaságok csak nyilvános 
adatokat használhatnak fel. Problémát okoz, hogy 
ügyleti szintű nyereség adatok általában titkosak, 
nyilvánosan nem állnak rendelkezésre. Ezért 
általában a társaságok éves beszámoló adatai 
alapján csak a teljes tevékenység nyereség adatai 
hasonlíthatók össze. 
Ez a módszer azonban csak akkor alkalmazható, ha 
az adott társaság árbevételének jelentős része 
kapcsolt vállalkozástól származik. 
 
Annak ellenére, ha az adott társaság által 
alkalmazott árak az adatbázis tartományán belül 
vannak, az adóhivatal még korrigálhatja az árakat. 
 
Nemzetközi szinten is vita van arról, mennyire 
fogadható el az alsó és a felső tartományhoz közeli 
ár, mennyire szükséges az átlag körül mozogni az 
alkalmazott nyereségszintnek.  
 
Az adatok frissítése az adatbázisból évente 
szükséges. Régebbi adatbázisokból szerzett 
adatokat az adóhivatal nem fogad el. 
 
Az adóhatóságnak lehetősége van az árakat nem 
nyilvános adatokkal is összehasonlítani, de ezeket 
nem írhatják le a jegyzőkönyvben. 
Az adóhatóság rendelkezik az Amadeus nemzetközi 
adatbázissal és emellett több más adatbázist is 
használ. Magyarországon léteznek más adatbázisok 
is, melyek a társaságok nyilvános adatait dolgozzák 
fel. 
Sem az Amadeus sem más magyar adatbázisok 
nem tartalmaznak konkrét összehasonlító árakat. 
Nem mindegy, hogy melyik társaság melyik adatát 
választjuk. 
 
A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy az 
összehasonlításhoz felhasznált társaságokat az 
adózók egy adatbázis alapján választják ki és a piaci 
árakat ez alapján határozzák meg, az adóhatóság 
azonban nem fogadja el a kiválasztott kört.  
 
Fontos, hogy az adatbázis adatok cég névvel együtt 
szerepeljenek és dokumentálva legyen a szűrés 
módszere. 
 
 
  

 
- Comparable data of the company and Tax 

Authority 
 
Only public- data can be used as comparative prices 
by companies. It is a problem that transactional 
margin data are generally kept private, they are not 
available in public. So according to the data of the 
financial statements of companies only the margin 
data from the whole activity can be usually 
compared. 
This method can only be used if significant part of 
the revenue originated from related company. 
 
 
Prices can be corrected by Tax Office even though 
company’s prices are within the limits of database. 
 
 
There is a disagreement at international level about 
how the prices can be accepted which are close to 
the bottom and top interval and how profit level need 
to be around the average. 
 
Data from database need to be updated each year. 
Tax office does not accept data from former 
databases. 
 
Tax Authority has an opportunity to compare prices 
to non-public data but it is not allowed to document 
them in the record. 
The tax authority has the Amadeus international 
database and uses several other database too. In 
Hungary there are other databases which use public 
data of companies. 
 
Neither Amadeus nor other Hungarian databases 
contain factual comparative prices. 
It is not indifferent which data of which company will 
be chosen. 
 
In practice it happens several times when the 
selected companies are chosen by the taxpayer for 
comparison based one of the databases and the 
market-prices are determined accordingly but the tax 
authority does not accept the chosen range.  
 
 
It is important that database’s data have to be listed 
with company name and the method of filtering has 
to be documented. 
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Az OECD irányelvek alapján a tartósan veszteséges 
vállalkozásokat ki kell emelni a mintából. 
 
Az OECD irányelvek alapján a szokásos piaci ár 
elvének alkalmazása általában egy ellenőrzött ügylet 
feltételeinek és független felek között kötött ügyletek 
feltételeinek összehasonlításán alapul. 
 
 
Jelenlegi szakmai értelmezés alapján ez azt jelenti, 
hogy az olyan vállalkozásokat ki kell emelni a 
mintából, akik kapcsolt vállalkozással vagy 
vállalkozásokkal rendelkeznek.  
 
Közép és multinacionális, jelentős árbevételt elérő 
társaságok összehasonlításánál ez a kiemelés 
jelentős problémát okozhat, hiszen Magyarországon 
és nemzetközi szinten is a jelentős árbevételt elérő 
vállalkozások többsége rendelkezik kapcsolt 
vállalkozással, ezért megfelelő számú minta 
kiválasztásához lényegesen alacsonyabb árbevételt 
elérő cégeket is ki kell választani, amelyeknek 
gazdálkodási feltételei lényegesen eltérhetnek az 
adott, összehasonlításra kerülő vállalat feltételeitől. 
 
A nemzetközi adatbázisokból történő lekérdezések 
költségei lényegesen magasabbak a hazaiaknál, 
vannak azonban olyan esetek, amikor az Adóhivatal 
kifogásolhatja az összehasonlításként felhasznált 
hazai adatbázis adatokat (pl. külföldön működő 
kapcsolt vállalkozás által elért nyereségszint 
összehasonlításánál). 
 
Az adatbázisszűrés, összehasonlítás problémái 
miatt célszerű minden, kapcsolt vállalkozással 
folytatott ügylet kezdete előtt – ha lehetséges - 
összehasonlító árakat beszerezni és azokat 
folyamatosan aktualizálni. 
 
 
Magyarországon már vannak olyan adóhatósági 
megállapítások, amelyek másodfokon, illetve 
bíróságon már jogerőre emelkedtek. 
 
Ezek alapján a legjellemzőbb hibák, amelyek 
alapján az Adóhivatal megállapítást tett - az 
alábbiak: 
 

- Kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott 
kölcsönök kamatai nem piaci kamatok 

- Konszernfinanszírozásoknál az adott 
kölcsön betéti kamatokkal történő 
összehasonlítása 

-  nyereségszintű összehasonlítás a 

According to the OECD directives those companies 
have to be extracted from sample which has 
continually been making losses. 
According to the OECD directives application of the 
arm's length principle is generally based on 
comparison of the conditions of a controlled 
transaction to conditions of transactions between 
independent parties. 
 
According to the professional interpretation at 
present this means those companies have to be 
extracted from the sample which has related 
company or companies. 
 
During comparison of medium-sized and 
multinational companies which have significant 
revenue this extraction can cause significant 
problem because either in Hungary or in 
international level most of companies of this size 
have related company therefore companies have to 
be chosen with substantially lower revenue for the 
appropriate proportion of samples. Economic 
conditions of these companies can be differed 
significantly from the base company’s conditions. 
 
Costs of queries from international databases are 
substantially higher than the domestic one. However 
there are some cases, when the Tax Office can 
disapprove the used data from domestic data query 
for comparison (ex. comparison of the profit level of 
related company which has been operating abroad). 
 
 
It is practical – if it is possible - to collect 
comparative prices and to keep them continually 
updated before the transaction with related 
company because of the problems of data base 
filtering and comparison. 
 
 
In Hungary there have been some findings by the 
Tax Authority which have already been legally 
bound judgements either on appeal or at the court. 
 
According to these the most representative mistakes 
at the Tax Office’s findings are the followings: 
 
 

- interests of loans provided to related 
companies are not market interests 

- given loan compared with deposit rates at 
Holding financing 
 

- comparison of margin occurred according to 
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vállalkozás által kiválasztott minta alapján 
történt 

- összehasonlításhoz felhasznált adatok nem 
bizonyítottak 

- összehasonlításhoz felhasznált adatbázis 
adatok cégnév nélkül szerepelnek, nem 
dokumentáltak 

- csak 1 év adata alapján történt az 
összehasonlítás 

-  funkcionális elemzés hiányos, az ügyletek 
összehasonlításánál kiderült, hogy a 
feltételek nem azonosak és az eltérő 
feltételek miatt az árak nem kerültek 
korrigálásra 

- veszteség magyarázat megalapozatlan 
 
 
A magyar jogszabályok szigorúbbak, mint 
általában az európai más országoké és emellett 
is még konzervatívabban vizsgál az adóhivatal. 
 
Az utóbbi években azonban más országokban is 
jelentősen szigorodtak a transzferár 
ellenőrzések, mivel több ország felismerte, hogy 
a nemzetközi konszernekhez tartozó 
vállalkozások körében gyakran azok a 
vállalkozások érnek el magasabb nyereséget, 
ahol szigorúbb az ellenőrzés. 
Ezért a jövőben nemzetközi szinten is egyre 
szigorodó ellenőrzésekre, nemzetközi szintű 
egyeztetésekre és egyes esetekben nemzetközi 
bírósági perekre lehet számítani. 
  
A kiszabható büntetések is magasak. 
Emiatt fontos megfelelő figyelmet fordítani a 
társaságoknak a kapcsolt vállalkozásokkal 
szemben alkalmazott árakra, a dokumentáció 
összeállítására. 
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the sample chosen by the company  
 

- applied data for comparison are not proved 
 

- applied database’s data for comparison do 
not contain the name of the company and 
are not documented. 

- comparison has been based on only data of 
1 year 

- functional analysis is incomplete, it has been 
turned out during the comparison of 
transactions that the conditions are different 
but because of different conditions prices 
have not been corrected  

- explanation of losses is unsubstantial 
 

 
Hungarian rules are stricter than usually the 
rules of other European countries and besides 
the Tax Authority performs its revisions more 
conservative. 
Controls of transfer pricing have become 
significantly stricter also in other countries in 
recent years because it has been realized that 
within international groups those companies 
make more profit where controls are stricter. 
 
 
So in the future it has been expected stricter 
controls, harmonisation at international level 
and also in some cases international actions 
through the courts. 
 
Imposed fines are ever so high. 
Therefore companies have to pay serious 
attention to compilation of documentation and 
prices applied to related companies. 
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