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Headline Verdana Bold
Transzferár aktualitások
2018. március 7.

Headline Verdana Bold

Az országonkénti jelentéshez és transzferár
dokumentációs szabályokhoz kapcsolódó aktualitások
Prágay-Szabó Balázs
2018. március 7.

Nemzetközi szabályozás – BEPS 13. Akcióterv
1. Szint - CbC Report
Fő pénzügyi információk:
• csoport egészére vonatkozóan,
• országonként aggregáltan,
• megjelölve az adott országban végzett tevékenységeket

2. Szint - Masterfile
A
•
•
•
•
•

vállalatcsoportra vonatkozóan:
Szervezeti rendszer
Gazdálkodás általánosan
Immateriális javak
Finanszírozás
Pénzügyi és adózási helyzet

3. Szint – Local file
Tagvállalatra vonatkozóan:
• Belföldi szervezet
• Ellenőrzött ügyletek kategóriánként
• Adózási megállapodások
• Pénzügyi tájékoztatás

© 2018 Deloitte Magyarország
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Országonkénti jelentés
(CbCR)

© 2018 Deloitte Magyarország
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Hazai CbCR szabályok
Kötelezettségek összefoglalása

Jogszabály: 2013. évi XXXVII. Törvény (§43/N, §43/O)

Küszöbérték: 750M EUR konszolidált csoportszintű árbevétel

Első érintett év (főszabály): 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő
üzleti év

Első érintett év (kivétel): 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti év, HA a
magyarországi leányvállalat válik kötelezetté a CbC riport benyújtására az anyavállalat
helyett
Határidők: végső anyavállalat üzleti évének utolsó napjáig bejelentés, üzleti évet követő 12
hónapon belül adatszolgáltatás

Bírság: 20M forintig a jelentéstétel elmulasztása, vagy hibás jelentéstétel esetén

© 2018 Deloitte Magyarország
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Adatszolgáltatás és bejelentés – fontosabb dátumok
Naptári évvel megegyező adatszolgáltatási pénzügyi év esetén

2016. december 31. 2017. december 31.

2018. december 31.

Végső anyavállalat
pénzügyi éve az
irányadó!

Bejelentés

-

2016. évre vonatkozóan
2017. évre vonatkozóan

2018. évre vonatkozóan

Adatszolgáltatás

-

2016. évre vonatkozóan

2017. évre vonatkozóan

Nem megfelelő vagy késedelmes teljesítés: 20 millió forintig terjedő mulasztási bírság!

© 2018 Deloitte Magyarország
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Adatszolgáltatás - Nyomtatványok

Bejelentés

Adatszolgáltatás

„’T201T”
nyomtatvány

„’CBC”
nyomtatvány

•

Módosítás: 30 napon belül, ha a benyújtott információkban változás következik be
(pl. aktív információcsere létrejötte az érintett országok között)

•

A nyomtatványok csak elektronikus formában nyújthatók be

•

Kitöltési útmutató a NAV honlapján, illetve az OECD is rendszeresen tesz közzé
útmutatókat a CbC riport kitöltéséhez

•

A CbC riportok automatikus információcsere keretében megosztásra kerülnek az
érintett országok adóhatóságai között

© 2018 Deloitte Magyarország
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Automatikus adóhatósági adattovábbítás

I. Multilateral Competent Authority Agreement

•

Keretszabályozás

•

2016/881/EU Direktíva – automatikus információcsere EU-n belül

II. Aktivált automatikus információcsere megállapodás

•

Jelenleg 51 országgal van érvényes aktivált megállapodás (pl. EU, Svájc,
Japán, Kanada, Új-Zéland, stb.)

•

MCAA aktiválásra vonatkozóan Magyarország további országokkal kíván
megállapodást kötni (pl. Kajmán-szigetek, Szingapúr, stb.)

•

USA-val jelenleg nincs aktív infomációcsere megállapodás!

© 2018 Deloitte Magyarország
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Aktivált információcsere megállapodások (HUN)
Hivatalos forrás: adóhatóság honlapja
Nem uniós államok/területek listája, amelyekkel Magyarországnak hatályos megállapodása van
(utoljára frissítve: 2017. 12. 15.)

© 2018 Deloitte Magyarország
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Aktivált információcsere megállapodások (OECD)
OECD által közzétett és rendszeresen frissített lista

© 2018 Deloitte Magyarország
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Új transzferár dokumentációs
kötelezettség

© 2018 Deloitte Magyarország
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Új NGM rendelet

32/2017. NGM rendelet – OECD irányelvekkel összhangban 2
szintű dokumentációs kötelezettség bevezetése

Főszabály
a 2018. évben kezdődő adóévi nyilvántartási
kötelezettséghez kapcsolódóan alkalmazandó

2017. évre vonatkozóan választás szerint

Feltéve, hogy a nyilvántartás elkészítésének
határideje nem korábbi, mint a rendelet
hatálybalépésének napja

2017. november 17-én hatályát vesztette a 22/2009. PM rendelet!
© 2018 Deloitte Magyarország
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Ami nem változott

1

50 millió forintos értékhatár ügyletenként

2

Idegen nyelvű nyilvántartás készítésének lehetősége

3

Speciális ügylettípusokra vonatkozó mentességek (pl. tőzsdei ügylet)

4

Alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatásokra vonatkozó
egyszerűsítés lehetősége (változás a haszonkulcs szélsőértékeiben!)

5

Bírság összege

6

Elkészítési határidő (a helyi dokumentumhoz kapcsolódóan)

© 2018 Deloitte Magyarország
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Lényeges újdonságok

Összehasonlító
Kötelező
elemzés
kétszintű
dokumentációs rekonstruálhatósága
rendszer

Strukturáltabb,
részletesebb
információk bemutatása
(cégcsoport, ügyletek) a
hatályos magyar
szabályozáshoz képest

Ügylethez kapcsolódó
jövedelmezőség
részletes levezetése a
dokumentációban
(alkalmazott
módszertől függően)

© 2018 Deloitte Magyarország

Új adatbázis-kutatás
háromévente,
pénzügyi adatok
frissítése évente

Interkvartilis sáv
használata (CUP
módszer esetén is)
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Fődokumentum – főbb részei
Jellemzően a csoport központja készíti – korábbinál jóval
szélesebb körű információkat tartalmaz

Fődokumentum

A követelmények az egyes országokban eltérhetnek, ezért fontos a központban készített
dokumentációt a helyi szabályoknak való megfelelés céljából áttekinteni!

© 2018 Deloitte Magyarország
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Helyi dokumentum
Főbb változások a korábbi szabályrendszerhez képest (1)

Kategória

Új elem
Adózó ügyvezetése felépítésének
bemutatása, személyek megnevezésével

Cégbemutatás

Adózási megállapodások

Ügyletek bemutatása

Funkcionális elemzés

© 2018 Deloitte Magyarország

Adózó üzleti tevékenységének,
stratégiájának, versenytársainak és üzleti
átszervezéseinek bemutatása
Nem a NAV által kiadott adózási
megállapodások bemutatása (APA,
feltételes, stb.)
Adóévi teljesítések volumene ügyletben
résztvevő felek szerint

Megjegyzés

Az adózó funkcionális és
kockázati profiljának pontosítása
érdekében szükséges

Egyeztetés szükséges a
központtal

Ügyletre vonatkozó releváns szerződések

Írásos szerződések esetén nem
elegendő azok tartalmának
összefoglalása

Ügyletben résztvevő kapcsolt vállalkozások
részletes funkcionális elemzése, beleértve
a korábbi évekhez képest bekövetkezett
változásokat is

A BEPS 13. akcióterv, illetve az
OECD Irányelvek részletes,
értéklánc alapú elemzést
javasolnak
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Helyi dokumentum
Főbb változások a korábbi szabályrendszerhez képest (2)

Kategória

Gazdasági elemzés

Új elem

Megjegyzés

Részletes bemutatása annak,
hogy a vizsgált ügylet során a
szokásos piaci árnak megfelelően
alakították ki az árat

A korábbi szabályozás nem
követelte meg a tesztelt fél
pénzügyi adatainak
dokumentációban történő
bemutatását, illetve ezek
összevetését a dokumentációban
bemutatott piaci árral.

A módszer alkalmazása során
felhasznált pénzügyi információk
összefoglalása
Annak bemutatása, hogy a
felhasznált pénzügyi adatok
hogyan köthetők az adózó
beszámolójában foglaltakhoz

Gyakorlatilag szegmentált
eredménykimutatás
bemutatására lehet szükség (az
alkalmazott módszertől függően).
További kérdéseket vethetnek fel
a magyar és külföldi számviteli
standardok közötti eltérések

A követelmények az egyes országokban eltérhetnek, ezért fontos a központban készített
dokumentációt a helyi szabályoknak való megfelelés céljából áttekinteni!
© 2018 Deloitte Magyarország
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Nemzetközi változások (EU)
BEPS 13. akcióterv implementálása (Master File-Local File
koncepció)
Az egyes országok szabályai között
jelentős eltérések is lehetnek!

Iceland

Sweden
Finland
Norway
Estonia
Denmark

Russian Federation

Latvia
Lithuania

Belarus
Netherlands
Poland
Germany
Belgium
Luxembourg
Liechtenstein Czech Republic
Ukraine
Slovakia
France
Austria
Moldova
Hungary
Switzerland Slovenia
Romania
Croatia
Bosnia and Herzegovina
Serbia
Italy Montenegro
Andorra Monaco
Bulgaria
Vatican City
The Former Yugoslav
Albania Republic of Macedonia
Spain
Greece
Portugal
Ireland

Gibraltar

© 2018 Deloitte Magyarország

UK

Malta
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Összehasonlító elemzés - változások

Interkvartilis tartomány

Elemzés frissítése

A Tao. Törvény által nevesített
valamennyi módszer esetében
alkalmazandó a vonatkozó
feltételek fennállása esetén

Az adatbázis-szűrést legalább
három évente újra kell
futtatni

© 2018 Deloitte Magyarország

A összehasonlító társaságok
pénzügyi adatait legalább
évente frissíteni szükséges

Elemzés
rekonstruálhatósága
Az elemzéseket oly módon kell
dokumentálni, hogy azok
egyértelműen rekonstruálhatóak
(visszakövethetőek) legyenek.
Visszakövethetőség hiányában a
keresési lépések hiánytalan
dokumentálása szükséges

19

Egyéb rendelkezések
•

Fődokumentum nem áll
rendelkezésre az anyavállalatra
vonatkozó szabályok miatt – a
nyilvántartás a helyi
dokumentumból áll
(legkésőbb az év végét követő
12 hónapig)

Tao törvény hatálya alóli
kikerülés – fő dokumentum
elkészítése a társasági
adóbevallásig

© 2018 Deloitte Magyarország

Hivatkozás a fődokumentumra
- amennyiben az adott
információ megfelelő
módon szerepel a fő
dokumentumban, és
- a fő dokumentum
rendelkezésre áll a
társasági adó bevallás
benyújtásáig
Számviteli információs
rendszer:
kapcsolt és független
ügyletek bevételeinek és
költségeinek elkülönítésére
alkalmas legyen

20

Headline Verdana Bold
Az adóeljárást érintő változások releváns rendelkezései
Dr. Erdei Márton
2018. március 7.

Új adóeljárási törvények / rendeletek:

Új ART
2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéről

Régi ART
2003. évi XCII.
törvény

Air.
2017. évi CLI. törvény az
adóigazgatási rendtartásról

2018. január 1-től
számos eljárásjogi
változás

?

Régi APA rendelet
38/2006. PM rendelet

Új Korm. rendelet
465/2017. (XII. 28.)
Korm. rendelet az adóigazgatási
eljárás részletszabályairól

A változások néhol bár könnyebbséget jelentenek, de
alapjaiban változtatják meg az eddigi ellenőrzési és
jogorvoslati rendszert!
© 2018 Deloitte Magyarország
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Elektronikus ügyintézés problémái

Elektronikus ügyintézésre
kötelezettek (egyéni vállalkozók,
gazdálkodó szervezetek (kb. 30 db),
jogi képviselők

ÁNYK - nyomtatványok
e-Papír – nem formalizált
kérelmekre

2018.12.31-ig ügyfélkapu is
lehet!

Gazdasági társaság: cégkapu ha:
- regisztrált
- hozzáféréseket kiosztotta
- előzmény dokumentum

Meghatalmazott:
- saját ügyfélkapu (pl. adótanácsadó)
- cégkapu (pl. Deloitte alkalmazott)
- EGYKE (nemcsak állandó meghatalmazás esetén!
Minősített elektonikus aláírás) / eBEV portál
© 2018 Deloitte Magyarország
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Határidőket érintő változások
Ellenőrzések
•

Önellenőrzés bejelentése

•

A jelenlegi 7 ellenőrzési típus helyett 2 lesz: adóellenőrzés / jogkövetési vizsgálat

•

Tárgyalás tartása az ellenőrzés során

•

Szünetelés, vagy a meghosszabbításuk esetén sem haladhatják meg a 365 napot

•

nem hosszabbodik meg az ellenőrzési határidő a külföldi hatóságok megkereséseivel és a
kapcsolódó vizsgálatok időtartalmával

•

iratátadás határideje 3 nap, kérhető a meghosszabbítása

Igazolási kérelmet és kézbesítési kifogást
•

6 hónap helyett max. 45 napon belül lehet majd előterjeszteni

Ügyintézési határidő túllépése
•

ha a társaságnak fel nem róható az ok

•

a NAV a megfizetett illetéknek vagy díjnak (APA, feltételes díja) megfelelő összeget

•

ha meghaladja a határidő kétszeresét, az összeg kétszeresét fizeti vissza

•

Kúria ítélete – szankciók visszatérítésének lehetősége!

© 2018 Deloitte Magyarország
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Jogorvoslatot érintő jelentős változások

Az észrevétel lesz a legfontosabb védekezési eszköz!
A fellebbezési és az új eljárásokban – egy-két kivételtől eltekintve – nem lehet majd olyan új tényre,
bizonyítékra hivatkozni, amelyről a cégnek az I. fokú határozat meghozatala előtt tudomása volt, de
azt felhívás ellenére sem adta át, arra nem hivatkozott.
Feltételes adóbírság kedvezménye: ha a cég lemond a fellebbezésről és esedékességig megfizeti az
előírt adókülönbözetet, mentesül a kiszabott adóbírság 50 százalékának megfizetése alól.
Felügyeleti intézkedés iránti kérelem 1 alkalommal, jogerőt követő 1 éven belül. Nincs helye, ha a
cég feltételes adóbírság kedvezménnyel élt.
Ügyészi felhívás és fellépés – megváltoztatás, megsemmisítés,
Közigazgatási per – másodfokú végzések ellen is, ügyész is indíthat NAV ellen

Nélkülözhetetlen lesz: a felkészülés, az adóhatósági ellenőrzések esetén
alkalmazandó eljárási rend kialakítása, és hogy az észrevétel elkészítése
szakértő kezekben legyen!
© 2018 Deloitte Magyarország
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Transzferárazással kapcsolatos jogszabály változások
(ART – APA I)

Jogszabály témája
A szokásos piaci ár megállapításának általános szabályai és annak kérelmére irányuló szabályok.
Változás

Az új rendelkezések szerinti változás, hogy a kérelem az erre a célra
rendszeresített elektronikus űrlapon nyújtható be és itt lehet a
kérelem benyújtását megelőzően előzetes konzultációt
kezdeményezni.

Jogszabály témája
Szolgáltatások díjazása
Változás

© 2018 Deloitte Magyarország

Változott az eljárás árszabása:
•

"A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás díja
annyiszor kettőmillió forint, ahány oldalú eljárást
kezdeményeztek„

•

Meghosszabbítás és módosítás iránti eljárás esetén a díj összege
az eredeti eljárásban lerótt díj 50%-a (ez maradt 50%), de a
visszavonás/elutasítás esetén a díj összegéből visszatérítendő
díj 75%-ról 85%-ra nőtt.

•

Előzetes konzultáció díja 500e Ft konzultációnként.
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Transzferárazással kapcsolatos jogszabály változások
(ART – APA II)

Jogszabály témája
A kérelem elutasításának feltételei
Változás

A régi ART kitért arra, hogy elutasítja a kérelmet, amennyiben "11 d)
a kérelmező a díjat az arra vonatkozó felhívástól számított 30 napon
belül sem fizette meg hiánytalanul;”

Jogszabály témája
Az APA kérelemmel érintett szokásos piaci árral összefüggésben mikor nem rendelhető el
ellenőrzés
Változás

© 2018 Deloitte Magyarország

„(1) A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelemmel érintett
szokásos piaci árral összefüggésben ellenőrzés nem rendelhető el a
kérelem benyújtásától b) a kérelmet visszautasító vagy az
eljárást megszüntető végzés véglegessé válásáig."
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Transzferárazással kapcsolatos jogszabály változások
(ART – APA III)

Jogszabály témája
A szokásos piaci ár megállapítás kötőereje
Változás

Kiegészült az alábbiakkal:
(1) … A határozat hatályának kezdő napját a kérelem alapján kell
megállapítani, amely azonban nem lehet korábbi, mint a kérelem
benyújtásának napja, és nem lehet későbbi, mint a határozat
véglegessé válásának napja.
(2) Kétoldalú vagy többoldalú eljárásban az illetékes hatóságok
megállapodása alapján a határozat kötőereje a kérelem benyújtása
előtti időszakra is kiterjedhet, feltéve, ha ez az időszak
a) ellenőrzéssel le nem zárt,
b) el nem évült és
c) az illetékes hatóságok megállapodásának megkötésekor
folyamatban lévő – ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező –
ellenőrzéssel nem érintett időszak.
(4) A szokásos piaci árat megállapító határozat kizárólag a kérelmező,
valamint a kérelemben megjelölt kapcsolt vállalkozás(ok)
közötti, a szokásos piaci ármegállapítási eljárás tárgyát képező
ügylet tekintetében bír kötőerővel.

© 2018 Deloitte Magyarország
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Transzferárazással kapcsolatos jogszabály változások
(APA rendelet I)

Jogszabály témája

A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem tartalmi előírásai
Változás

Kiegészült az alábbiakkal:
(1) … a kérelem tartalmazza:
a) a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási
kötelezettségről szóló jogszabály szerinti fődokumentumot és
helyi dokumentumot,
c) az egyoldalú, kétoldalú vagy többoldalú eljárások közüli
választást,
d) kétoldalú vagy többoldalú eljárás iránti kérelem esetén a
kérelem és mellékleteinek angol nyelvű szakfordítását,
f) az adózó végső anyavállalatának nevét, székhelyét,
azonosító számát,
g) belföldi illetőségű kapcsolt vállalkozásait, az eljárással érintett
belföldi és külföldi illetőségű kapcsolt vállalkozások adatait
(ideértve azok nevének, címének, székhelyének, telephelyének,
adószámának, ennek hiányában azzal egyenértékű azonosítójának
feltüntetését, továbbá az adózó végső és közvetlen anyavállalatának
adatait).
(3) A kérelem egy ügyletre vagy több, de egymással összevonható
ügyletre vonatkozhat.
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Transzferárazással kapcsolatos jogszabály változások
(APA rendelet II)

Jogszabály témája
A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem alapján induló eljárás részletszabályai
Változás

Kiegészült az alábbiakkal:
(3) Az elutasító döntés meghozatala előtt az állami adó- és
vámhatóság az adózót legalább nyolcnapos határidő tűzésével, akár
több alkalommal is, hiánypótlásra hívja fel, ha az ármegállapítási
kérelem formai vagy tartalmi hibái az adózó által orvosolhatók.
(4) Az állami adó- és vámhatóság az adózót a szokásos piaci ár
meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló
külön jogszabály alapján készítendő nyilvántartással megegyező
tartalmon túl az adózónál fellelhető – a szokásos piaci ár
megállapításához szükséges – további információk szolgáltatására
hívhatja fel, akár több alkalommal is, megjelölve az információk
megadásának határidejét is. Nem változott, kivéve, az újban
kitérnek arra, hogy többször is felhívhatja a hatóság az adózót további
információk megadására.

30
© 2018 Deloitte Magyarország

Transzferárazással kapcsolatos jogszabály változások
(APA rendelet III)

Jogszabály témája
A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtása előtti előzetes konzultáció
Változás

Kiegészült az alábbival:
(1) Előzetes konzultáció során az állami adó- és vámhatóság
tájékoztatja a kérelmezőt az eljárás lefolytatásának feltételeiről,
időbeni ütemezéséről, módszeréről, az együttműködés lehetséges
módjairól. A konzultáció során az adózó bemutatja a tervezett kérelem
tárgyát képező ügyletet, az alapul szolgáló tényállást, az
adókötelezettségre, vagy annak hiányára vonatkozó tervezett konkrét
kérdéseket. Az előzetes konzultáció eredménye a kérelmezőt, illetve az
eljáró hatóságot a szokásos piaci ár megállapítása iránt folytatott
eljárásban nem köti.
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