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Hírlevél 
a szokásos piaci ár meghatározásával 
összefüggő nyilvántartási kötelezettségről 
szóló, 2018.01.01.-tól hatályba lépő 
rendeletről 
 
A 32/2017 (X.18) NGKM rendelet a 2017. évi 
transzferár dokumentáció összeállításánál is 
alkalmazható, de a 2018. évi dokumentációnál 
már kötelező az alkalmazása. 
 
Az új előírások jelentős változásokat és 
adminisztrációs kötelezettségeket okoznak a 
multinacionális cégcsoportokhoz tartozó hazai 
vállalkozások életében, ugyanakkor nagyobb 
átláthatóságot biztosítanak az adóhatóságok 
számára. 
 
A jelentős változások az alábbiak:  
Megjegyezzük, hogy a változások nagy része 
eddig is követelmény volt, de az új rendeletben 
ezek egyértelműen megfogalmazásra kerültek.  

- A dokumentációs kötelezettség 3 szintű. 
1. Country-by-country riport - 

országonkénti jelentés (a 750 M EUR-t 
meghaladó konszolidált csoport 
árbevételt elérő cégcsoportok számára 
kötelező)  

2. Fő dokumentum (master file) 
3. Helyi dokumentáció 

Az egyes dokumentumok kötelező tartalmát a 
későbbiekben részletesen bemutatjuk.   

- A társasági adóbevallás időpontjáig 
rögzíteni kell a szokásos piaci árat, a 
meghatározásánál alkalmazott módszert 
és az azt alátámasztó tényeket, 
körülményeket. Ezeken változtatni a 
későbbiekben nem lehet, ha új tények  
nem merülnek fel. 

- Az adott évben teljesítés történik akkor 
is, ha valamely eszközt a másik fél 
használja, hasznosítja 

- Alacsony hozzáadott értékű 
szolgáltatásoknál alkalmazott 
elfogadható haszonkulcs 3-7% közötti 

- Összehasonlításként csak olyan 
adatbázis adatait lehet használni, amely 

 
 

Newsletter 
about Regulation which enters into 

force from 01. January 2018 related to 
determining arm’s length price 

documentation obligation 
 

The Regulation of the NGKM No: 32/2017 
(X.18) can be applied at the transfer pricing 
documentation concerning 2017, but it is going 
to be compulsory at the 2018’ s documentation. 
 
Significant changes and administration 
obligation have been caused by the new 
regulations for the domestic enterprises 
belonging to multinational groups but at the 
same time they ensure transparency for the tax 
authorities. 
 
The significant changes are the followings: 
It is noted that most changes had already been 
required, but in the new regulation these have 
clearly been defined. 
 -The documentation obligation has 3 levels. 

1. Country-by-country report (CbC report) 
It is obligated for consolidated groups 
with a turnover exceeding 750 Million 
EUR. 
 

2. Master file 
3. Local file 

The obligatory content of each document will be 
introduced later. 

- Arm's-length price, the used method of 
the determination and the supporting 
facts and circumstances have to be 
recorded until the date of the corporate 
income tax return. These cannot be 
changed unless new facts have incurred. 
 

- Even any asset has been used by other 
party it is still qualifies as a performance 
in the current year.  

- The applied reasonable profit margins are 
between 3-7% in case of low value 
adding services. 

- That kind of database data can only be 
used for comparison which is certified, 
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hiteles, beazonosítható és ellenőrizhető. 
A szűrés minden lépését rögzíteni kell. 

- Az adatbázis szűrést elegendő 3 
évenként elvégezni, de a kiválasztott 
cégek adatait minden évben aktualizálni 
kell.  
  

 
A fődokumentumnak legalább az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

a) szervezeti felépítést illetően a csoport jogi 
és tulajdonosi struktúráját, valamint a 
szervezetek földrajzi elhelyezkedését 
szemléltető ábrát; 
 

b) a csoport bemutatását illetően: 
 
ba) az üzleti eredmény mozgatórugóit; 
 
bb) a csoport öt legnagyobb termékéhez és 

szolgáltatásához, továbbá a csoport 
forgalmának 5 százalékát meghaladó forgalmú 
termékéhez és szolgáltatásához tartozó ellátási 
lánc bemutatását árbevétel szerint, mely 
bemutatás táblázat vagy grafikon formában is 
megjelenhet; 

 
bc) a csoport tagjai közötti, jelentős 

szolgáltatási megállapodásokról - kivéve a 
kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat - szóló listát 
és a megállapodások rövid leírását, beleértve a 
jelentős szolgáltatásokat nyújtó fő helyszínek 
kapacitásainak leírását, valamint a transzferár 
képzési politikát a szolgáltatási költségek 
allokálására és a csoporton belül fizetendő 
szolgáltatási díjak meghatározására 
vonatkozóan; 
 

bd) a csoport a bb) alpont szerinti hivatkozott 
termékei és szolgáltatásai főbb földrajzi 
piacainak bemutatását; 

 
 
be) tömör funkcionális elemzést, amely 

bemutatja az egyes csoporton belüli szereplők 
értékteremtéshez való hozzájárulását, 
különösen az elvégzett kulcsfontosságú 
funkciókat, a jelentős viselt kockázatokat, a 
jelentős felhasznált eszközöket; 

 
bf) a üzleti évben megvalósult jelentős üzleti 

átszervezésekhez, felvásárlásokhoz 
(akvizíciókhoz) és üzletágak értékesítéséhez 
kapcsolódó tranzakciók bemutatását; 

can be identified and can be controlled.  
 

- It is enough to fulfil the database filtering 
in every 3 year, but selected data of 
companies have to be updated every 
single year.   

 
 
Master file should provide at least the followings 
  

a, concerning the organisation structure 
Chart illustrating the MNE’s legal and 
ownership structure and geographical 
location of operating entities 
 
b, Description of MNE’s business(es): 
 
ba, Important drivers of business profit; 
 
bb, A description of the supply chain for the 
group’s five largest products and/or service 
offerings by turnover plus any other products 
and/or services amounting to more than 5 
percent of group turnover. The required 
description could take the form of a chart or a 
diagram; 

 
bc, A list and brief description of important 
service arrangements between members of 
the MNE group, other than research and 
development (R&D) services, including a 
description of the capabilities of the principal 
locations providing important services and 
transfer pricing policies for allocating services 
costs and determining prices to be paid for 
intra-group services; 

 
 

bd, A description of the main geographic 
markets for the group’s products and services 
that are referred to in the second bullet point 
above; bb, 
 
be, A brief written functional analysis describing 
the principal contributions to value creation by 
individual entities within the group, i.e. key 
functions performed, important risks assumed, 
and important assets used; 
 
 
bf, A description of important business 
restructuring transactions, acquisitions and 
divestitures occurring during the fiscal year. 
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c) a csoport immateriális javait illetően: 
 
ca) a csoport immateriális javak fejlesztését, 

tulajdonlását és hasznosítását érintő átfogó 
stratégiájának bemutatását, beleértve a fő 
kutatás-fejlesztési létesítmények és a kutatás-
fejlesztési menedzsment földrajzi 
elhelyezkedését is; 

 
cb) a jelentős immateriális javak vagy azok 

csoportjainak, továbbá azok jogi 
tulajdonosainak felsorolását; 

 
 
cc) az immateriális javakra vonatkozó, 

kapcsolt vállalkozásokkal kötött 
megállapodások felsorolását, beleértve a 
költség-hozzájárulási megállapodásokat, 
legfontosabb kutatási szolgáltatási és licenc 
megállapodásokat; 

 
cd) a csoport transzferár-megállapítási 

politikájának általános bemutatását a kutatás-
fejlesztési és az immateriális jószágok 
vonatkozásában; 

 
ce) kapcsolt vállalkozások közötti, az érintett 

üzleti év során bekövetkezett bármely, 
immateriális jószágban fennálló jelentős 
érdekeltség átengedésének általános 
bemutatását, beleértve a kapcsolt 
vállalkozásokat, az országokat és az 
átengedésért kapott vagy nyújtott 
kompenzációt; 

 
d) a csoport csoporton belüli pénzügyi 

tevékenységeit illetően: 
 
da) a csoport finanszírozásának általános 

bemutatását, beleértve a nem kapcsolt 
hitelezőkkel kötött jelentős finanszírozási 
megállapodásokat; 

 
db) a csoport valamennyi olyan tagjának 

azonosító adatait, amely a csoport részére 
központi finanszírozást nyújt, beleértve az 
országot, amelynek joga irányadó a 
finanszírozó szervezet működésére, továbbá a 
szervezet tényleges üzletvezetésének helyét; 

 
dc) a csoport a kapcsolt vállalkozások közötti 

finanszírozási megállapodásokat illető általános 
transzferár-megállapítási politikájának 

 
c, MNE’s intangibles: 
 
ca, A general description of the MNE’s overall 
strategy for the development, ownership and 
exploitation of intangibles, including location of 
principal R&D facilities and location of R&D 
management. 
 
 
cb, A list of intangibles or groups of intangibles 
of the MNE group that are important for transfer 
pricing purposes and which entities legally own 
them. 
 
cc, A list of important agreements among 
identified associated enterprises related to 
intangibles, including cost contribution 
arrangements, principal research service 
agreements and licence agreements. 
 
 
cd, A general description of the group’s transfer 
pricing policies related to R&D and intangibles. 
 
 
 
ce, A general description of any important 
transfers of interests in intangibles among 
associated enterprises during the fiscal year 
concerned, including the entities, countries, and 
compensation involved. 
 
 
 
 
d, MNE’s intercompany financial activities: 
 
 
da, A general description of how the group is 
financed, including important financing 
arrangements with unrelated lenders. 
 
 
db, The identification of any members of the 
MNE group that provide a central financing 
function for the group, including the country 
under whose laws the entity is organised and 
the place of effective management of such 
entities. 
 
dc, A general description of the MNE’s general 
transfer pricing policies related to financing 
arrangements between associated enterprises. 
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bemutatását; 
 
e) a csoport pénzügyi és adózási helyzetét 

illetően: 
 
ea) a csoport üzleti évre vonatkozó éves 

konszolidált beszámolóját, ennek hiányában 
egyéb pénzügyi beszámolási, szabályozási, 
belső menedzsment, adózási vagy egyéb célból 
készített beszámolóját; 

 
 
eb) a csoport hatályos egyoldalú szokásos 

piaci ár-megállapítási megállapodásainak 
felsorolását és rövid bemutatását, továbbá más 
adózási megállapodásokat (ideérve többek 
között a feltételes adómegállapítási 
határozatokat), amelyek a jövedelem országok 
közötti elosztásával kapcsolatosak; és 

 
f) a fődokumentum elkészítésének időpontját. 

 
A helyi dokumentumnak legalább az alábbiakat 
kell tartalmaznia: 
 

a) az adózó ügyvezetése (menedzsmentje) 
felépítésének bemutatását, szervezeti ábráját, 
azon személyek megnevezését, akiknek az 
ügyvezetés jelentést tesz és azon országok 
megnevezését, ahol e személyek a központi 
irodájukat fenntartják; 

b) az adózó üzleti vállalkozásának, 
tevékenységének és stratégiájának részletes 
bemutatását, beleértve, hogy az adózó részt 
vett-e, vagy hatással volt-e az adózóra üzleti 
átszervezés vagy immateriális javak átadása a 
jelen vagy a közvetlenül megelőző adóévben, 
és ezen ügyleteknek az adózóra gyakorolt 
hatását; 
 

b) az adózó legfontosabb versenytársainak 
felsorolását; 
 

d) az egyes ellenőrzött ügyletekre, illetve 
egyes összevont ellenőrzött ügyletekre 
vonatkozó alábbi adatokat: 

 
- az ellenőrzött ügylet bemutatását és a 

környezet, érintett piac bemutatását, 
amelyben az ügylet létrejön; 

- az ügyletben részes más kapcsolt 
vállalkozások elnevezését, székhelyét, 
belföldi illetve külföldi adószámát, ennek 
hiányában cégjegyzékszámát 

 
 
e, MNE’s financial and tax positions: 
 
 
ea, The MNE’s annual consolidated financial 
statement for the fiscal year concerned if 
otherwise prepared for financial reporting, 
regulatory, internal management, tax or other 
purposes. 
 
 
eb, A list and brief description of the MNE 
group’s existing unilateral advance pricing 
agreements (APAs) and other tax rulings 
relating to the allocation of income among 
countries. 
 
 
 
f, The completion date of the Master file. 
 
Local file should provide at least the followings 
 
 
a, A description of the management structure of 
the local entity, a local organisation chart, and a 
description of the individuals to whom local 
management reports and the country(ies) in 
which such individuals maintain their principal 
offices 
b, A detailed description of the business and 
business strategy pursued by the local entity 
including an indication whether the local entity 
has been involved in or affected by business 
restructurings or intangibles transfers in the 
present or immediately past year and an 
explanation of those aspects of such 
transactions affecting the local entity. 
 
c, List of the key competitors. 
 
 
d, For each material category of controlled 
transactions in which the entity is involved, 
provide the following information: 
 

- A description of the material controlled 
transactions and the context in which 
such transactions take place 

- Other related companies’ seat, tax 
number, company registration number 
(Register no) and commercial register 
(Register), description and seat of the 
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(nyilvántartási számát) és a 
cégjegyzéket (nyilvántartást) vezető 
bíróság (hatóság) megnevezését és 
székhelyét, a kapcsolt vállalkozási 
viszony alapjának megjelölését; 

- az ellenőrzött ügylet alapján az 
adóévben teljesített, illetve járó fizetések 
összegét, legalább az ügyletben 
résztvevő felek szerinti bontásban; 

- az ellenőrzött ügylet alapjául szolgáló - a 
szokásos piaci ár meghatározása 
szempontjából jelentős - szerződés 
adóévben hatályos összes változatának 
másolatát, amennyiben a szerződést 
nem írásban kötötték, akkor annak 
részletes tartalmának leírását; 

- az ellenőrzött ügyletben érintett kapcsolt 
vállalkozások részletes összehasonlító 
és funkcionális elemzését, beleértve a 
korábbi évekhez képest bekövetkezett 
bármely változást; 

 
 

- a legmegfelelőbb szokásos piaci ár-
megállapítási módszer megnevezését, 
figyelemmel az ügylet természetére, 
fajtájára, az elérhető összehasonlító 
adatokra, továbbá a módszer 
megválasztásának indokait; 

- amennyiben releváns - a tesztelt félnek 
választott kapcsolt vállalkozás 
megjelölését és a választás indokolását; 

 
 

- a szokásos piaci ár-megállapítási 
módszer alkalmazásakor figyelembe 
vett fontosabb előfeltételezések 
összefoglalását; 

- amennyiben releváns - a többéves 
összehasonlító elemzés magyarázatát; 

- a kiválasztott belső és külső 
összehasonlító ügyletek felsorolását és 
bemutatását, és azon független 
vállalkozások releváns pénzügyi 
adatainak bemutatását, amelyekre a 
szokásos piaci ár-elemzésben 
támaszkodtak, beleértve az 
összehasonlító elemzés 
módszertanának leírását és ezen 
információk forrását; 

- az összehasonlíthatóságra vonatkozó 
kiigazítások bemutatását és részletes 
indokolását, továbbá annak 
megjelölését, hogy a kiigazítás a tesztelt 

leading court (authority) and indication 
of the basis of the relation. 

 
 
 

- The amount of intra-group payments 
and receipts for each category of 
controlled transactions involving the 
local entity broken down by participants.  

- Copies of all valid version of material 
intercompany agreements concluded by 
the local entity, which are the basis of 
the controlled transaction and significant 
for determining the arm's length price if 
the contract has not been concluded in 
written then the description of its 
detailed content  

- A detailed comparability and functional 
analysis of the taxpayer and relevant 
associated enterprises with respect to 
each documented category of controlled 
transactions, including any changes 
compared to prior years. 

- An indication of the most appropriate 
transfer pricing method with regard to 
the category of transaction and the 
reasons for selecting that method 

 
 

- If relevant, an indication of which 
associated enterprise is selected as the 
tested party, if applicable, and an 
explanation of the reasons for this 
selection. 

- A summary of the important 
assumptions made in applying the 
transfer pricing methodology. 

- If relevant, an explanation of the 
reasons for performing a multi-year 
analysis 

- A list and description of selected 
comparable uncontrolled transactions 
(internal or external), if any, and 
information on relevant financial 
indicators for independent enterprises 
relied on in the transfer pricing analysis, 
including a description of the 
comparable search methodology and 
the source of such information. 

 
- A description of any comparability 

adjustments performed, and an 
indication of whether adjustments have 
been made to the results of the tested 
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fél, az összehasonlítható független 
ügylet vagy mindkettő adataiban 
történik; 

- annak részletes bemutatását, hogy az 
ellenőrzött ügyletek során a kiválasztott 
szokásos piaci ár-megállapítási 
módszeren alapuló szokásos piaci 
árnak megfelelően alakították ki az árat; 

- a szokásos piaci ár-megállapítási 
módszer alkalmazása során felhasznált 
pénzügyi információk összefoglalását; 

- annak lényegre törő bemutatását, hogy 
a szokásos piaci ár-megállapítási 
módszer alkalmazása során felhasznált 
pénzügyi adatok hogyan köthetők az 
adózó beszámolójában foglalt 
adatokhoz; és 

- az ellenőrzött ügylet tárgyában 
folyamatban lévő vagy lezárt, a 
szokásos piaci ár megállapításával 
összefüggő bírósági, hatósági eljárással 
kapcsolatban a bíróság, a hatóság 
megnevezését, székhelyét (külföldi 
állam esetén annak megnevezését is), 
az ügy számát, az eljárás 
megkezdésének és lezárásának 
időpontját, a jóváhagyásra benyújtott, a 
hatóság által vitatott vagy a 
megállapított (jóváhagyott) szokásos 
piaci árat 
 

e) azoknak a hatályos egy-, két- vagy 
többoldalú, szokásos piaci ár-megállapítási 
megállapodásoknak, valamint más adózási 
megállapodásoknak (ideértve többek között a 
feltételes adómegállapítási határozatokat) a 
másolatát, amelyet nem az állami adó- és 
vámhatóság adott ki, és amelyek az adózó 
nyilvántartási kötelezettség alá eső ellenőrzött 
ügyleteire vonatkoznak; és 

 
f) a helyi dokumentum elkészítésének 

időpontját. 
 

Jelen hírlevelünk tájékoztató jellegű, a lényeges 
változásokat emeli ki és nem pótolja a 
jogszabályok teljeskörű ismeretét.  
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Weblapunk: www.itag-audit.hu 

party, the comparable uncontrolled 
transactions, or both. 

 
- A description of the reasons for 

concluding that relevant transactions 
were priced on an arm’s length basis 
based on the application of the selected 
transfer pricing method. 

- A summary of financial information used 
in applying the transfer pricing 
methodology. 

- Information and allocation schedules 
showing how the financial data used in 
applying the transfer pricing method 
may be tied to the annual financial 
statements and 

 
- description, seat (description in case of 

foreign state) of the court, authority, 
number of the case, date of the start 
and closure of the process, arm's length 
price submitted for approval, contested 
or approved by the authority which is 
concerning ongoing or completed 
controlled transaction.  

 
 
 
 
 
 
e, A copy of existing unilateral and 
bilateral/multilateral APAs and other tax rulings 
to which the local tax jurisdiction is not a party 
and which are related to controlled transactions 
described above and  
 
 
 
 
 
f, The completion date of the Local file. 
 
 
Our newsletter is for information purpose; it 
has just pointed to a significant  changes it does 
not contain the regulation changes entirely and 
complement the substantial knowledge of the 
regulations and their changes. 
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