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Rendkívüli HírAdó
Transzferár-dokumentációs PM
rendelet módosítása
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Jelen hírlevelünk keretében a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről
szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet 2013. június 18-án kihirdetett módosításáról szeretnénk beszámolni
Ügyfeleinknek. A módosított PM rendelet számos ponton egyértelműsíti a jogszabály szövegét, több ponton
feloldva a korábbi bizonytalan jogértelmezést és tartalmaz könnyítéseket is. Alábbiakban felsorolunk néhány
lényeges változást.
Dokumentációs kötelezettség nem áll fenn mindazon teljesítések esetében, amelyek értéke az áfa nélkül számított
szokásos piaci áron a vizsgált adóévben nem haladja meg az 50 millió forintot. A módosítás alapján tehát a
határértéknek évente kell megfelelni.
Az adózók mentesülhetnek továbbá a transzferár-nyilvántartási kötelezettség alól az APA határozattal lefedett
ügyletekre vonatkozóan a kérelem benyújtásának adóévében az APA kérelem benyújtását megelőző időszakra is,
valamint az APA határozat érvényességét követően annak az adóévnek a végéig, amelyben a határozat érvényessége
megszűnik.
A módosítás értelmében– az egyébként transzferár-dokumentációs kötelezettség alá nem eső – több fél részére
történő költségátterhelések esetén az adózó köteles alátámasztani, hogy az alkalmazott megosztási metódus megfelel
a szokásos piaci ár elvének.
A módosítás rögzíti továbbá, hogy milyen árfolyam alkalmazása mellett szükséges a devizás teljesítések
forintértékének meghatározása.
A módosított PM rendelet alapján az úgynevezett alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások
esetében szokásos piaci árnak a továbbiakban a költség és jövedelem módszer alapján, 3-10% közötti haszonkulcs
alkalmazásával meghatározott ár tekintendő a korábban figyelembe vehető 3-7%-kal szemben. A könnyített
dokumentációs kötelezettség szélesebb körben történő alkalmazhatósága érdekében a jogszabály több ponton
egyértelműsíti ezen szolgáltatások körét és az alkalmazási feltételeket is.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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