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HÍRLEVÉL 

 
a transzferár szabályozás aktuális 

kérdéseiről  
 
 
 
2009. év végén tájékozattuk Önöket a 
2010.01.01-től hatályos, transzferár 
dokumentáció készítésére vonatkozó 
szabályozás módosulásáról, valamint az APEH 
ellenőrzések tapasztalatairól. 
 
 
A 2010. január 1-től életbe lépő változásoknak 
megfelelő transzferár dokumentáció 
elkészítése, aktualizálása, átdolgozása 
különösen fontos a vállalkozások számára, 
mivel az elmúlt évben jelentősen megnőtt az 
olyan APEH ellenőrzések száma, amely a 
kapcsolt vállalkozások közötti árakra, az 
elkészített dokumentáció ellenőrzésére 
vonatkozott. 
 
Míg 2007-ben az adóhatóság 615, 2008-ban 
784, 2009-ben pedig már 2.085 transzferárakat 
is érintő ellenőrzést végzett, melyből 2007-ben 
296, 2008-ban 385, 2009-ben pedig 901 
kifejezetten a transzferárakat érintő 
célellenőrzés. 
 
 
 
 
 
Ezen ellenőrzések során megállapított nettó 
adókülönbözet a 2007. évi adatokhoz képest 
2009-ben közel ötszörösére nőtt. 
 
   
Felhívjuk a figyelmet, hogy a transzferár 
dokumentáció 2009. évre vonatkozó 
aktualizálásnak határideje 2010.05.31.  
 
 
Amennyiben a társaságok határidőben nem 
tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, az 
Adóhatóság ügyletenként 2 M Ft bírságot 
szabhat ki. 
 

 
 

NEWSLETTER 
 

about current trends of transfer pricing 
 
 
 
 
At the end of 2009 we informed you about the 
obligation changes in compilation of transfer 
pricing documentation effective from 1 January 
2010 and experiences of the taxation authority’s 
examinations. 
 
 
Compilation, actualisation and revision of 
transfer pricing documentation in accordance 
with the changes effective from 1 January 2010 
is especially important for the enterprises 
because the number of taxation authority’s 
examinations concerning the prices between 
related companies and compiled documentation 
materially increased. 
 
 
While in 2007 the taxation authority performed 
615 examinations concerning transfer prices as 
well, in 2008 784 examinations in 2009 it 
performed even 2.085. Number of examinations 
concerning transfer prices especially was 296 in 
2007, 385 in 2008 and 901 in 2009. 
 
 
 
 
 
In course of these examinations net tax 
differences increased five times in 2009 
compared to 2007.  
  
 
We draw your attention that deadline of 
transfer pricing documentation actualisation 
concerning 2009 is 31 May 2010. 
 
 
If the enterprises does not fulfil the 
requirements in time the taxation authority 
may levy fine of 2 million HUF per 
transaction. 
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Mindezek alapján egy jelentős számú 
kapcsolt vállalkozásokkal kötött ügyletekkel 
rendelkező vállalkozás a piaci árak nem 
megfelelő alkalmazása miatti áfa és 
társasági adóalap növelése mellett, jelentős 
összegű mulasztási bírságra is számíthat a 
nem megfelelő dokumentáció, vagy a 
dokumentáció hiánya esetén. 
 
 
 
 
Korábban az Adóhatóság csak a dokumentáció 
meglétét ellenőrizte, az elmúlt években 
azonban tapasztalható, hogy a revizorok egyre 
felkészültebben, nemzetközi tapasztalatok 
figyelembe vételével végzik vizsgálataikat.  
 
 
A jövőbeni transzferár vizsgálatoknál egyre 
nagyobb mértékben kerülhet sor nemzetközi 
információcserére, két- vagy többoldalú közös 
vizsgálatok elvégzésére. 
 
 
Az Adóhatóság egyre inkább alkalmaz 
adatbázisokon alapuló becsléseket.  
 
Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a 
transzferár dokumentációk 2009-re 
vonatkozó aktualizálását a törvényben előírt 
határidőre (2010.05.31) készítsék el és 
amennyiben a korábbi dokumentációik 
hiányosak, mielőbb egészítsék ki. 
 
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb 
információkért forduljon bizalommal cégünk 
munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 

 
Consequently enterprises having lots of 
related company relationships may count on 
material default fine, besides VAT and 
corporate tax base raise increased due to 
inadequate transfer price usage, in case of 
incomplete or lack of documentation. 
 
 
 
 
 
 
Formerly the taxation authority examined only 
the existence of the documentation but in last 
years it is an experience that the tax inspectors 
get more qualified and perform their 
examinations concerning international 
experiences. 
 
Number of international information exchange 
and bilateral or multilateral common 
examinations will be more frequent in the future 
transfer pricing examinations. 
 
 
The taxation authority performs assessments 
based on databases more frequently. 
 
We suggest to our clients performing the 
actualisation of transfer pricing 
documentation of 2009 until 31 May 2010 
prescribed in law and complementing the 
former documentation if they are 
incomplete. 
 
 
 
If you have any further questions please do 
not hesitate to contact our colleagues.  
 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
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