Transzferár jogesetek, ellenőrzési
gyakorlat konferencia

Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában 2012-2016
Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Európában 2016
International Tax Review European Tax Awards

Az év adójogi csapata 2016

Jogszabályi környezet
BEPS és az Európai Unió általi várható
szabályozások

Nemzetközi dokumentációs ajánlások
BEPS – 13. akcióterv – OECD Irányelvek V. fejezet
1. szint

2. szint

CbC report
Fő pénzügyi információk:
•
•

•

az összes csoporttagra
vonatkozóan
országonként
aggregáltan

megjelölve az adott
országban végzett
tevékenységeket is

© 2017 Deloitte Magyarország

3. szint

Master file
A vállalatcsoportra
vonatkozóan:

Local file
Tagvállalatra
vonatkozóan:

•

Szervezeti rendszer

•

Belföldi szervezet

•

Gazdálkodás általánosan

•

•

Immateriális javak

Ellenőrzött ügyletek
kategóriánként

•

Finanszírozás

•

Adózási megállapodások

•

Pénzügyi és adózási helyzet

•

Pénzügyi tájékoztatás
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Nemzetközi dokumentációs ajánlások
BEPS – 13. akcióterv implementáció

Az OECD bemutatja mind a 15 akciótervet
2015. október 8. magában foglaló BEPS riport csomagot
2015. október 8.

A G20-ak vezetői jóváhagyják a
BEPS riport csomagot

2016. május 25.

A Tanács elfogadja a 2016/881/EU
irányelvet
a CbC jelentésekre vonatkozó
kötelező automatikus
információcsere vonatkozásában

2017. június 4.

EU tagállamok CbC-vel
kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseinek kihirdetési
határideje

Master file és Local file szabályok BEPS alapján*
Bevezetve
Bevezetés alatt
Nincs bevezetve vagy nincs információ
© 2017 Deloitte Magyarország

*2017. március 7-i állapot szerint
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Hazai jogszabály tervezet
Országonkénti jelentés (CbC Report) - Érintettek

Amennyiben a Csoport konszolidált bevétele meghaladja a 750 millió eurót.

Végső anyavállalat

Anyavállalatnak kijelölt
szervezet

Adatszolgáltatásra
kötelezett csoporttag

Bejelentési kötelezettség, adatszolgáltatás

© 2017 Deloitte Magyarország
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Hazai jogszabály tervezet
Országonkénti jelentés (CbC Report) - Tartalom

Kapcsolt és nem kapcsolt féltől származó bevétel összege
Adózás előtti eredmény összege
Megfizetett nyereségadó összege
Esedékes nyereségadó összege
Jegyzett tőke és eredménytartalék mértéke
Foglalkoztatottak száma
Tárgyi eszközök értéke
Adott államban adóügyi illetősséggel rendelkező csoporttag neve, azonosító adatai
Alapítás vagy cégbejegyzés helye szerinti állam, ha az különbözik az adóügyi illetőség szerinti államtól
Az egyes csoporttagok fő tevékenysége
© 2017 Deloitte Magyarország
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Hazai jogszabály tervezet
Országonkénti jelentés (CbC Report) – tervezett formátum I.

© 2017 Deloitte Magyarország
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Hazai jogszabály tervezet
Országonkénti jelentés (CbC Report) – tervezett formátum II.

© 2017 Deloitte Magyarország
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Hazai jogszabály tervezet
Országonkénti jelentés (CbC Report) – fontosabb dátumok
Adatszolgáltatási pénzügyi év 2016 és 2017
Adóhatósági
adattovábbítás a
2017. pénzügyi
évről
(15 hónap)

Bejelentési
kötelezettség a 2016.
pénzügyi évre
vonatkozóan
Bejelentési
kötelezettség a 2017.
pénzügyi évre
vonatkozóan

2017
December 31.

Adatszolgáltatás a
2016. pénzügyi évre
(15 hónap)

2018
Március 31.

Adóhatósági adattovábbítás
a 2016. pénzügyi évről
(18 hónap)

Adatszolgáltatás a
2017. pénzügyi évre
(12 hónap)

2018
Június 30.

2018
December 31.

2019
Március 31.

20 milló forintig terjedő mulasztási bírság!
© 2017 Deloitte Magyarország
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Nemzetközi dokumentációs ajánlások
Master file – OECD Irányelvek V. fejezet
Strukturáltabb, részletesebb információk bemutatása szükséges a hatályos
magyar szabályozáshoz képest
Jelenlegi szabályozás alapján

OECD V. fejezet alapján

(22/2009 PM Rendelet)

(BEPS)

Példa

• Az immateriális javak fejlesztését,
tulajdonlását és hasznosítását érintő
általános stratégia bemutatása
• K+F létesítmények és azok földrajzi
elhelyezkedésének bemutatása
• Immateriális javak csoportjainak
listázása, az azokat tulajdonban tartó
szervezetek megnevezésével együtt

• Immateriális javak tulajdonlására
vonatkozó információk, valamint a
fizetett és kapott jogdíjak ismertetése

• Immateriális javakra vonatkozóan kötött
megállapodások felsorolása

Master file

• Csoport vonatkozó transzferárképzési politikájának bemutatása
• Szellemi tulajdonban fennálló
érdekeltség jelentős átengedésének
általános bemutatása, beleértve a
szervezeteket, az országokat és az
ellentételezést

© 2017 Deloitte Magyarország
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Nemzetközi dokumentációs ajánlások
Local file – OECD Irányelvek V. fejezet
Strukturáltabb, részletesebb információk bemutatása szükséges a hatályos
magyar szabályozáshoz képest
Jelenlegi szabályozás alapján

OECD V. fejezet alapján

(22/2009 PM Rendelet)

(BEPS)

Példa

• A főbb ellenőrzött ügyletek
bemutatása és a környezet, amelyben
az ügylet létrejött
• A ki- és befizetések összege azon
ellenőrzött ügyletek kategóriái
szerint, amelyekben az adózó részt vesz

• Szerződés tárgyának bemutatása,
ideértve az ügyletek bemutatását, az
ügyletek értékének feltüntetését,
megkötésének és módosításának
időpontját és időbeli hatályát

Local file

© 2017 Deloitte Magyarország

• A ki- és befizetések külföldi kifizető
illetve kedvezményezett adóügyi
illetősége szerinti államokra történő
megbontása
• Az adózó által kapcsolt vállalkozásaival
kötött minden főbb megállapodás
másolatának bemutatása
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Nemzetközi dokumentációs ajánlások
Új ajánlások tartalmi elemekre – Master file, Local file (példák)

Master file

Local file

Példák

Példák

Finanszírozásra vonatkozó információk
•

Vállalatcsoport központi finanszírozást végző
tagjának azonosítása, beleértve az országot,
melynek joga szerint működik, és a tényleges
üzletvezetés helyét

Pénzügyi helyzetre vonatkozó információk
•

Előzetes transzferár-megállapodások és egyéb
adózási megállapodások felsorolása,
konszolidált pénzügyi jelentés bemutatása

Üzleti átszervezésekre vonatkozó információk

Helyi szervezetre vonatkozó információk
•

Helyi menedzsment struktúra bemutatása,
beleértve azon személyeket, akik felé az
ügyvezetés jelentést tesz

Pénzügyi helyzetre vonatkozó információk
• Adott évre vonatkozó pénzügyi jelentések
bemutatása
• Tájékoztatása arról, hogy az elemzésekhez
felhasznált adatok hogyan köthetően a
pénzügyi jelentések adataihoz
Összehasonlító elemzés
• Összehasonlító cégek listáját elegendő
háromévente frissíteni
• Helyi összehasonlító adatok preferáltabbak

© 2017 Deloitte Magyarország
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Deloitte technológiai megoldások
Országonkénti jelentés és transzferár dokumentáció

CbC Digital Exchange CDX

A vállalatcsoport releváns pénzügyi adatainak
egyszerű feltöltése és szemléltetése a CbC
jelentés követelményeinek megfelelően
© 2017 Deloitte Magyarország

Digital DoX

Sztenderdizált, egységes transzferár
dokumentáció az egész vállalatcsoporton belül
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Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában 2012-2016
Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Európában 2016
International Tax Review European Tax Awards

Az év adójogi csapata 2016

Headline Verdana Bold

IFRS áttérés és
Adóhatósági ellenőrzési gyakorlat
2017. március 28.

IFRS áttérés és TP kapcsolata

Árképzés eddig milyen
GAAP alapon történt?
IFRS

Alapvetően nincs teendő,
de…

MSZSZ

Számviteli eltérések
hatásának felmérése
árképzésre
Jövedelmezőségi
mutatóban változások
felmérése

Költségalap felülvizsgálata

Benchmark felülvizsgálata

APA érvényessége,
módosítása

© 2017 Deloitte Hungary

Történeti áttekintés

2005-08

2008-09

2010•

• Erős szakértői háttér

• Formailag igényes, de
tartalmilag hiányos TP
dokumentációk
•

Jellemzően formai ellenőrzések

• Magasan kvalifikált szakértők
hiánya a piacon

•

Főként mulasztási bírság
kiszabása

• Csökkenő volumenű
mulasztási bírság

•

Ösztönzés tartalmi TP
dokumentáció készítésre

• Adóhatósági hozzáférés
adatbázisokhoz

© 2017 Deloitte Hungary

• Megállapítások száma
csökken, de a volumenük
nő
• Célzott ellenőrzési
módszertanok kialakítása

• Növekvő számú APA
eljárás
• 2017-ben ismét kiemelt
ellenőrzési terület
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Nemzetközi jogorvoslat vs. APA

Tagállam

TP megállapítás

Első fokú
határozatra
fellebbezés

APA eljárás

Belgium

68

Csehország

13

Egyesült Királyság

82

Franciaország

201

Lengyelország

15

Magyarország

8

Németország

356

Spanyolország

105

Nemzetközi MAP
/ Arbitrációs
eljárás

Másodfokú
határozatra
fellebbezés

APA statisztika

Fellebbezés
Kúriához

© 2017 Deloitte Hungary

MAP db
2015.

?

Érvényes APA db
2015.

Magyarország

70

Deloitte által asszisztált

31
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APA - Ellenőrzés kapcsolata

APA érvényessége (3-5 év)
APA eljárás

• Vizsgálati moratórium, de..
• Korábbi időszak
vizsgálata?! – csak ha más
szerződés alapján valósult
meg az ügylet
• Valódiságvizsgálat:

o Szinte automatikus
o Nem APA csoport végzi
• Nemzetközi megkeresések,
infocsere

© 2017 Deloitte Hungary

• APA határozat + 60. naptól
átfogó vizsgálat keretében
vizsgálható
• Vizsgálati szempont:
o APA-ban közölt tényállás
megvalósulása
o Jogszabály értelmezés

• Nemzetközi megkeresések,
infocsere
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Általános TP ellenőrzési tapasztalatok

Átfogó
adóellenőrzés
keretében

Megállapítás
esetén
egyezkedés
az adózóval

Általános TP
ellenőrzési
tapasztalatok

TP
ellenőrzési
csoport nincs
mindig
bevonva

© 2017 Deloitte Hungary

Egyre több
esetben
alapos
tartalmi
kivizsgálás

Hosszú
kérdéslisták
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Ellenőrzésre való kiválasztás tipikus esetei

Tartós veszteség generálása

1

Iparági átlagnál alacsonyabb jövedelmezőség

2

Üzemi eredményhez képest aránytalan pénzügyi veszteség

3

4

Nagy összegű menedzsment díjak

5

6

© 2017 Deloitte Hungary

Nagy összegű év végi számlázott kiigazítás vagy TAO
bevallásban nagy összegű TP korrekció
Egyéb: pl. adóelőleg mérséklés iránti kérelem
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Ellenőrzés jövőbeli irányai

Célzottság növelése

Problémák korai
feltárása

Jövőbeli
irányok

Adóhatóság előzetes
megkeresése

© 2017 Deloitte Hungary

Valós funkciók
feltárása
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Tipikus megállapítási területek
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek

Speciális hitelek
tőkévé való
átminősítése
• Feltűnően hosszú
lejárat vagy lejárat
hiánya
• Racionálisan soha
nem fogja tudni
visszafizetni
• Tipikusan nem
hitelből
finanszírozott
gazdasági esemény
Év végi számlázott
kiigazítások
• Adóhatósági
gyakorlat nem
fogadja el

© 2017 Deloitte Hungary

Nagy összegű
egyszeri fix díjak
• Például: Garancia
díj, folyósítási díj
• Térítés nélküli
pénzeszköz átadás
a valós cél

Folyamatos,
nehezen
megfogható
szolgáltatások
• Például:
Menedzsment díj,
jogdíj
• Teljesítés nehezen
igazolható
22

Tipikus árazást érintő megállapítások

Cash Pool betéti
kamatának
kiigazítása
Betéti kamat vs.
Hitel kamat

Adózó által
végzett TP
korrekció
Sáv vs. szélső
érték

© 2017 Deloitte Hungary

Hibás benchmark

TAO 18-ra
alapozott
megállapítások

Új kutatás vs.
belső
összehasonlító
adatok
Kutatást nem
veszik
figyelembe

Szegmentált
jövedelmezőség
Összevont jövedelmezőség
vs. Szegmentált
jövedelmezőség
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Tipikus árazást érintő megállapítások
Benchmarkkal kapcsolatos tipikus problémák

Kvartilis
sáv
Elavult adatbázis
használata
használat
2015 előtt

Nem megfelelő
szűrési feltételek
alkalmazása

Hibás
módszerválasztás és
jövedelmezőséi
mutató használata

© 2017 Deloitte Hungary

Egy pénzügyi évre
vonatkozó
összehasonlító
adatok vizsgálata
nem elfogadható

Nem
reprodukálható
összehasonlító
adatok
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Tipikus árazást érintő megállapítások
Szegmentált jövedelmezőség
Háttér:
• Társaság szintű összevont jövedelmezőség
(késztermék és alkatrész) vizsgálata vs.
szegmentált jövedelmezőség
• CUP vs. TNMM módszer
Adóhatóság álláspontja
• Kapcsolt felekkel történő összevont
jövedelmezőség negatív
• Legfejlettebb országokba történő
értékesítések után keletkezik a
legnagyobb veszteség
• A Társaság szintű üzemi eredmény
nem elfogadható, mert tartalmazza
a független felekkel történő
adatokat is
• Új kutatást készítése, új
szegmentált haszonkulcs
alkalmazásával

© 2017 Deloitte Hungary

Társaság álláspontja
• A Társaság veszteséget realizált
független és kapcsolt felekkel
szemben egyaránt
• Országok közötti szignifikáns piaci
különbségek
• Általánosan alacsony jövedelmezőség
az értékesítésen
• A profit nagy része az alkatrész
értékesítésekből származik
• Összehasonlítható vállalatok nagy
része kapcsolt
• A költség és ráfordítás struktúra nem
elkülöníthető kapcsolt és független
felek között
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Tipikus árazást érintő megállapítások
Betéti kamat kiigazítása

Betét definíciója
Pénzeszközök egyedileg
előre meg nem
határozott személyektől
történő gyűjtése oly
módon, hogy azzal a
betétgyűjtő tulajdonosként
rendelkezhet, de köteles
azt – kamattal, más előny
biztosításával vagy a nélkül
– visszafizetni

Átminősítés okai
•

Ügylet formai,
tartalmi jellemzői
hitelre utalnak

• Nem valósul meg a
nyilvánosságtól való
pénzelfogadás
• Betétet csak a
pénzintézet gyűjthet a
magyar jog szerint

Cash pool betéti kamata külön problémakör sajátos ellenőrzési
szempontrendszerrel!

© 2017 Deloitte Hungary
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Jogorvoslati eljárások gyakorlati szemmel
dr. Harcos Mihály ügyvéd

Transfer Pricing: az adójogi bíráskodás neuralgikus pontja

Közgazdasági kérdés vagy jogi kérdés?

Ténykérdés vagy jogszabály-értelmezés?

OECD Transzferár Irányelvek szerepe a jogvitákban

Joggyakorlat-egységesítés hiánya

© 2017 Deloitte Magyarország
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A bírósági eljárás fókusza: a bizonyítás

Mi az a bizonyítás egy perben?
A bizonyítási teher: kinek, mit, mivel kell bizonyítania

Kúria álláspontja:
− NAV bizonyítja, hogy az adózó által választott piaci ár hibás
− NAV bizonyítja, hogy a hatóság által megállapított ár helyes
− Adózónak ellenbizonyítási lehetősége van (kétirányú)
A bizonyítás időbeli korlátja (új Art. és az új közigazgatási
perrendtartás)

© 2017 Deloitte Magyarország
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Aktuális kérdések

Eltérés a vállalkozás által választott árképzéstől (OECD Irányelvek,
Art. 97(6))
Ártartomány kérdése (egy ár vagy tartomány?, hova kell
korrigálni, van-e helye korrekciónak, ha ártartományon belüli?)

Kirendelhető-e szakértő?
• Nem egységes a gyakorlat
•

Perstratégiai megfontolások

Kiegészítő bizonyítás lehetősége az ellenőrzési eljárásban: hogyan
minősül, ha a NAV ellenőrzésben kiegészítő bizonyítékokat adunk
be? Megosztott gyakorlat

© 2017 Deloitte Magyarország
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Central and Eastern Europe Tax Firm of the Year 2012-2016
European Transfer Pricing Firm of the Year 2016
International Tax Review European Tax Awards

Best Legal team in tax law 2016

Headline Verdana Bold
Bírósági Jogestek

Jelentősebb, adózást érintő bírósági esetek megoszlása

15%

85%

TP-s jogeset

© 2017 Deloitte Magyarország

Nem TP-s jogeset
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A pernyertesek megoszlása

Adózó a
pernyerte
s
48%
Adóhatóság
a
pernyerte…

Adózó a pernyertes

© 2017 Deloitte Magyarország

Adóhatóság a pernyertes
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Tartalom

Betéti ügyletek kölcsönügyletté
történő átminősítése
Tárgyi eszköz bérbe adása
kapcsolt vállalkozásnak
Kölcsön tőkejuttatássá történő
átminősítése
Munkaerő kölcsönzés
transzferárazása
Üzletrész átruházás

© 2017 Deloitte Magyarország
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1. Betéti ügyletek kölcsönügyletté történő átminősítése
Tényállás:
•

Az adózó kapcsolt vállalkozásánál változó összegeket helyezett el betétként,
8 szerződés keretében, melyek után 1,425% betéti kamatot kapott.

•

Az adózónak kölcsönügyletei is voltak 4,9%-os kamat mellett

Megállapítás:
•

Az adóhatóság a betét ügyleteket hitelszerződésnek tekintette és megnövelte az

adózó adóalapját a kamatkülönbözettel.
•

A szokásos piaci ár megállapítása  az adózó és kapcsolt vállalkozása közti
hitelszerződések szerinti 4,9% irányadó.

Első fokú bíróság ítélete:
•

A tranzakciókat a adózó kezdeményezte, és bármikor visszakérheti a kihelyezett
összegeket  az ügyletek nem minősülnek hitelügyletnek.

•

A Hpt. előírásai nem eredményezhetik azt, hogy azokra tekintettel a
hatóság/bíróság az ügylet tartalmi megfelelőségétől eltérő megállapítást tegyen.

© 2017 Deloitte Magyarország
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A Kúria döntése és indokai:
Az Art. 1.§ (7) nem biztosít az adóhatóságnak jogosultságot arra, hogy a szerződő felek
szerződési autonómiájába beavatkozzon. Az adóhatóság minősítése kizárólag adó
szempontból releváns.
Kölcsönszerződés is tartalmazhatja az azonnali hatályú visszafizetés követelhetőségét – ez
még nem alapoz meg betéti jogviszonyt. Az első fokú bíróság túlzott jelentőséget tulajdonított
a pénzösszegek visszakövetelhetőségének.
A pénzkihelyezés adózó által megjelölt indokai nem adnak alapot a formailag hasonló
szerződések eltérő jogi megítélésére  a vitatott szerződések szövegezésükben és
tartalmukban is kölcsönszerződések.
Az adóhatóság helyesen, az adózó és másik kapcsolt vállalkozása közötti
kölcsönszerződésben megjelölt kamatmérték alapján határozta meg a szokásos piaci árat.

A Kúria az első fokú bíróság döntését hatályon kívül helyezte, az adóhatóság első fokú
határozatát helybenhagyta.

Konklúzió:
•
Az adóhatóság a szerződéseket adójogi szempontból jogosult minősíteni, azok tartalma szerint.
•
A kölcsönszerződés Ptk.-beli elemeit tartalmazó kontraktus nem betét, hanem
kölcsönszerződésnek minősül, a szokásos piaci árat is ennek megfelelően kell megállapítani.
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2. Tárgyi eszköz bérbe adása kapcsolt vállalkozásnak

Tényállás:
•

Tárgyi eszközként aktivált üzem után évi 14,5%-os
értékcsökkenést számolt el az adózó.

•

Az üzem működtetését kapcsolt vállalkozásával
valósította meg.

•

A kapcsolt vállalkozás a termeléshez szükséges
ingatlannal és eszközökkel nem rendelkezett,
azokat az adózó bocsátotta rendelkezésére bérleti
díj ellenében, amely a gépek bruttó értékének
10%-a.

•

A bérleti díjat kizárólag a tevékenységhez
szükséges gépekre állapították meg, az egyéb
eszközöket ellenérték nélkül bocsátották
rendelkezésre.
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Megállapítás:
•

•

A bérleti díjnak minimum az értékcsökkenés

Első fokú bíróság ítélete:
•

összegével kell megegyeznie.

értékbecslés felülvizsgálatára nem

Költség és jövedelem módszerét alkalmazva

kell az adóhatóságnak másik

a piaci ár: önköltség + szokásos piaci haszon

szakértőt igénybe vennie az eljárás

(az adóhatóság ez utóbbi figyelembe

során.

vételétől eltekintett).  Az adóhatóság a

•

megemelte az adóalapot.
Az ellenérték nélkül bérbe adott eszközök

Az adóhatóság jogszerűen alkalmazta

a költség és jövedelem módszert.

piaci és alkalmazott ár különbözetével

•

Az eljárás során becsatolt szakértői

•

Az adóhatóság elsőfokú határozatát
helybenhagyta a bíróság.

után az adóhatóság térítés nélkül nyújtott
szolgáltatás miatt is megnövelte a társaság
adóalapját  Kétszeres adóalap növelés!

Konklúzió:
Egy bérbeadóval szembeni minimális követelmény, hogy az értékcsökkenésként
elszámolt költségekkel szemben, minimum annak megfelelő összegű bevétel álljon.
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3. Kölcsön tőkejuttatássá történő átminősítése

Tényállás:
•

Az adózó anyavállalati döntés alapján felvásárolt egy társaságot.

•

A pénzügyi fedezetet ehhez egy kapcsolt “cash-pool” társaság
biztosította kölcsön formájában.

•

A hitel célja: hosszú távú finanszírozás és optimális tőkefelhasználás.

•

Az akvizíciót követően a megvásárolt társaság beolvadt az adózóba. A
felvásárlást követően az adózónál negatív saját tőke alakult ki,
ugyanakkor a cégcsoportban egyedüli részvevője maradt a magyar
piacnak.

Megállapítás:
•

A kölcsönként adott összeg olyan tőkejuttatás volt valójában, amelynek
célja kizárólag a jogi átalakulások közti zavartalan működés biztosítása,
valamint a felvásárlás és beolvasztás elősegítése. Az adóhatóság
álláspontja szerint az ügylet független felek között nem jött volna létre.

•

Az ügylet egyetlen gazdasági célja: az adóelőny elérése.

•

Az OECD Irányelvekre hivatkozva az adóhatóság a kölcsönügyletet
gazdasági tartalmának megfelelően, tőkebefektetésként kezelte 
az elszámolt kamatokkal az adóalapot megnövelte.
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Első fokú
bíróság ítélete:
A Kúria döntése
és indokai:

•

Az adóhatóság megállapítását hatályon kívül helyezte és új eljárásra
kötelezte.

•

Az adózó egy multinacionális vállalatcsoport tagja, így a döntési
struktúra miatt a kizárólagos anyavállalati döntés nem kérdőjelezhető
meg. Kapcsolt vállalkozások köthetnek különleges természetű
megállapodásokat.

•

Az ügyletben minden elemre adható racionális gazdasági magyarázat.
A kialakult negatív tőkehelyzet önmagában nem ad alapot a
beavatkozásra az adóalap védelmében, feltéve, hogy a csoportszintű
döntés valós gazdasági indokokon alapul és nem az adóelkerülést
célozza.

Konklúzió:

•

Az adóhatóság nem is vizsgálta az ügyletben alkalmazandó piaci árat.

•

Az első fokú bíróság döntését helybenhagyta a Kúria.

• Az OECD Transzferár Irányelvek (1.37) csak a konkrét tényállás
függvényében alkalmazhatók.

• Az adóelőny érvényesíthetősége akkor kizárt, ha a jogügylet kizárólagos
célja az adóelőny elérése, vagy ha az adóelőny elérése uralja a jogügyletet.
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4. Munkaerő kölcsönzés transzferárazása
Tényállás:
• Az adózónál az ügyvezetést kapcsolt
vállalkozásától kölcsönzött személyek
látták el.

• Teljesítmény arányos díjazási struktúra
(maradványnyereség-megosztásos
módszer), transzferár nyilvántartással
alátámasztva.
• A felek szerződése sikerdíj fizetésére is
lehetőséget nyújtott.
Megállapítás:
 Költség és jövedelem módszer
bérköltség + 4,5%-os haszonkulcs  a
kölcsönzés valós díja.

 A valós díj feletti rész nem a vállalkozás
érdekében felmerülő költség.
 Sikerdíj fizetésére nem jogosult az adóz 
véglegesen átadott pénzeszköz.
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Első fokú bíróság ítélete:
•

Kölcsönzés sikeressége számszerűen nem bizonyítható 
sikerdíj fizetése jogszerűtlen.

•

Egyéb módszer nem alkalmazható mivel a költség és
jövedelem módszerrel a piaci ár megfelelően megállapítható.

•

Az adóhatóság határozatát a bíróság helybenhagyta.

Legfelsőbb Bíróság döntése:
•

Első fokú bíróság megállapításai megfelelőek, a
Legfelsőbb Bíróság az adózó keresetét elutasította.

Konklúzió:
•

Az „egyéb” módszer csak indokolt esetben
alkalmazható a nevesített módszerek alapos
kizárása után.
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5. Üzletrész átruházás

Tényállás:
Adózó üzletrészének tulajdonjogát

•

átruházta kapcsolt vállalkozására.

Első fokú bíróság ítélete:
•

alkalmazható, ha a költség és

Az árat a költség és jövedelem

•

Egyéb módszer nem
jövedelem módszer is alkalmas a

módszer alapján határozták meg.

piaci ár megállapítására.
•

Szakértői bizonyítás
költség-jövedelem módszer
alkalmazható az értékesítésnél.

Megállapítás:
•

A névértéken történő értékesítés nem
tekinthető piaci árnak.

•

Piaci ár „egyéb” módszerrel állapítható
meg: saját tőke és jegyzett tőke

aránya alapján.
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Az adóhatóság határozatát a
bíróság hatályon kívül helyezte.

Az adóhatóság az elsőfokú bíróság ítéletét mind
anyagi, mind eljárásjogi jogszabálysértésre
hivatkozva megtámadta.

A döntés nem terjedhet túl a kereseti kérelmen.

Legfelsőbb
Bíróság
döntése:

A kirendelt szakértő álláspontját az adóhatóság vitatta
ugyan a bírósági szakaszban, de nem indítványozta a
szakvélemény kiegészítését, más szakértő
kirendelését, a szakértő tárgyalásra való megidézését
 Az elsőfokú bíróság jogszerűen vette figyelembe a
szakértői véleményt, megfelelő tartalommal és
terjedelemben eleget tett indokolási kötelezettségének.

Az adóhatóság első fokú határozatát a Legfelsőbb
Bíróság hatályon kívül helyezte.

Konklúzió:
•

A nevesített módszerek használata megfelelő alátámasztással általában jól védhető.

•

A szakértő bevonásával kapcsolatos eljárástechnikákra érdemes figyelmet fordítani.
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