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Hírlevél 
Transzferár dokumentáció szabályainak 

2013. évi módosításairól 
 
 
A 20/2013. (VI. 18.) NGM rendelet lényegében 
a korábbi egyszerűsítésre vonatkozó 
intézkedéseket pontosítja. 
 
2012. 01.01-től nem terheli nyilvántartási 
kötelezettség az adózót a korábbiakban 
szabályozott lehetőségeken felül a következő 
esetekben: 
 

- belföldi adózó külföldi telephelye és 
kapcsolt vállalkozása közötti ügylet 
esetében, ha a belföldi adózó társasági 
adóalapja nem tartalmazza a külföldön 
adóztatható jövedelmet (ebben az 
esetben adóalap korrekció sem 
szükséges) 
 

- azokkal az ellenőrzött ügylettel 
kapcsolatban, amelynek 
vonatkozásában az adózás rendjéről 
szóló törvény előírásai szerint a 
szokásos piaci árat az állami 
adóhatóság határozatban 
megállapította, a határozat 
érvényességének időtartamára, 

 
- nem főtevékenység keretében nyújtott 

szolgáltatás, termékértékesítés 
ellenértékének kapcsolt vállalkozás 
részére változatlan összegben történő 
átterhelése esetén, feltéve, hogy a 
szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő 
társaság az adózóval vagy a költséget 
viselő féllel nem áll kapcsolt vállalkozási 
viszonyban 

 
- ingyenes pénzeszköz-átadás esetén, 

 
- ha a szerződés alapján történő 

teljesítések nettó értéke szokásos piaci 
áron az 50 millió forintot nem haladja 
meg a szerződés megkötésétől az 
adóév utolsó napjáig terjedő 
időszakban, azzal, hogy az értékhatár 
megállapításánál az összevonás 

 
 

NEWSLETTER 
about changes of transfer price 

documentation obligations effective 
from 2013 

 
The decree of the Ministry for National 
Economy 20/2013 (18.06) is only refining prior 
simplifications. 
 
There is no documentation obligation in the 
following cases besides the formerly regulated 
situations from 1 January 2012: 
 
 
- in case of transaction between the outland 
branch of the inland taxable person and its 
related company if the corporate income tax 
base of the inland taxable person does not 
contain the income taxable outland (in this 
case there is no need for tax base correction) 
 
 
- in relation to the supervised transactions for 
which the market price is determined by the 
tax authority based on the regulations of Act 
on Order of Taxation within the effective time 
determined by declaration of the tax authority  
 
 
 
 
- in case of recharging the cost in unchanged 
value of rendered service or product sale if 
that is not the main activity of the company 
and if the service renderer or the product sale 
company is not a related company of the 
taxable person or the cost bearer company  
 
 
 
 
- in case of free handing over of liquid assets 
 
- if the total net value of the transactions 
based on arm’s length prices does not exceed 
50 million HUF in the period from concluding 
the contract until the last day of the year 
considering that transaction values of the 
contracts that can be aggregated have to be 
cumulated in spite of the missing aggregation. 



  

tényétől függetlenül az összevonható 
szerződésekben szereplő ügyletek 
értékét együttesen kell figyelembe 
venni. 

 
A 2013. évi módosítás szerint az adózót 

azon ellenőrzött ügylettel kapcsolatban nem 
terheli dokumentáció készítési kötelezettség, 
amelynek vonatkozásában az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
132/B. §-a szerint a szokásos piaci árat az 
állami adóhatóság határozatban 
megállapította, a kérelem benyújtásának 
adóévétől annak az adóévnek az utolsó 
napjáig, amelyben a határozat 
érvényessége megszűnik, feltéve, hogy a 
határozatban rögzített tényállás ezen 
időszakban változatlanul fennáll. 
 
A módosítás szerint nem terheli 
dokumentáció készítési kötelezettség a 
szolgáltatás, termékértékesítés 
ellenértékének kapcsolt vállalkozás vagy 
kapcsolt vállalkozások részére változatlan 
összegben, illetve értékben történő 
átterhelését, feltéve, hogy a szolgáltatást 
nyújtó, termékértékesítő társaság az 
adózóval, külföldi személlyel, vagy a 
költséget viselő féllel kapcsolt vállalkozási 
viszonyban nem áll. 
 
Ha az adózó, külföldi személy a szolgáltatás, 
termékértékesítés ellenértékét több kapcsolt 
vállalkozása részére terheli át, akkor az 
adózó köteles alátámasztani azt, hogy az 
alkalmazott megosztási módszer - az adott 
ügyletre jellemző tények és körülmények 
figyelembevételével - a szokásos piaci ár 
elvének megfelel. 

 
Míg korábban az mentességet biztosító 50 
M Ft-os értékhatárt a szerződéskötés 
időpontjától kezdve kellett számítani, addig a 
módosító rendelet szerint csak az adott 
adóévben kötött ügyleteket kell figyelembe 
venni.  
Az összevonható szerződések értékét 
azonban együttesen kell számítani. 
 
A rendelet szabályozza a devizában 
elszámolt kötelezettségeknél alkalmazandó 
árfolyam számításokat, valamint a könyveit 
devizában vezető vállalkozások által 
alkalmazandó átszámítást is. 

 

 
 
 
 
 
According to the modification of 2013 there is 
no documentation obligation for the taxpayer - 
in relation to supervised transactions for which 
the market price is determined in a declaration 
by the tax authority based on the regulation 
132/B § of Act on Order of Taxation Nr 
92/2003 from the beginning of the tax year 
when the application has been handed in until 
the last day of those tax year in which validity 
of the decree cases, when facts fixed in this 
declaration is still exist during this period. 
 
 
 
According to the modification there is no 
documentation obligation in case of recharging 
the cost in unchanged value or amount of 
rendered service or product sale to related 
party(ies) if the service renderer or the product 
sale company is not a related company of the 
taxable person, foreigner or the cost bearer 
company. 
 
 
 
 
If the taxable person, foreigner is recharging the 
cost of the service or product sales to more of 
their related companies then the taxpayer has 
to prove  the used splitting method is in 
accordance with the principle of the market 
price considering the circumstances and facts 
of the current business transaction.  
 
 
While previously the limit of 50 million HUF had 
to be calculated from the date concluding of the 
contract, according to the modification of the 
decree only transactions of the current tax-year 
have to be considered. 
 
The value of the contracts that can be 
aggregated has to be calculated together. 
 
The decree regulates the exchange rate 
calculations for accounted liabilities in foreign 
currencies and the applicable conversion 
methods for the companies that are preparing 
the bookkeeping in foreign currency as well. 
 



  

A módosító rendelet az alacsony hozzáadott 
értékű, csoporton belüli szolgáltatásokat 
TESZOR kód szerint határozza meg. 
Az adózó e rendelet szerinti nyilvántartási 
kötelezettségét az alacsony hozzáadott 
értékű, csoporton belüli szolgáltatások 
tekintetében a rendeletben meghatározott 
tartalmú, egyszerűbb nyilvántartás 
elkészítésével teljesítheti, ha a szerződés 
alapján történő teljesítések - általános 
forgalmi adó nélkül számított - értéke 
szokásos piaci áron a 150 millió forintot nem 
haladja meg a vizsgálat tárgyát képező 
adóévben, és nem haladja meg a 
szolgáltatást nyújtó fél adóévi nettó 
árbevételének 5%-át, vagy a szolgáltatást 
igénybe vevő fél adóévi üzemi költségeinek 
és ráfordításainak 10%-át, azzal, hogy ezen 
feltételeket a nyilvántartást készítő adózó 
vonatkozásában kell vizsgálni. Az értékhatár 
megállapításánál - az összevonás tényétől 
függetlenül - az azonos jellegű 
szolgáltatásokat adóévenként együttesen 
kell figyelembe venni. 

 
Pontosításra került az összehasonlításhoz 

felhasználható források köre.  
Az adózó a szokásos piaci ár 
meghatározása során a következő 
forrásokat veheti figyelembe: 
- független féllel kötött szerződését; 
- kapcsolt vállalkozása és független 
vállalkozás szerződését; 
- független vállalkozások egymás közötti 
szerződését; 
- az összehasonlítható termékre, 
szolgáltatásra vonatkozó nyilvános, vagy az 
adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban 
tárolt, vagy egyéb forrásból elérhető, 
nyilvánosan hozzáférhető, vagy az 
adóhatóság által ellenőrizhető adatokat; 
- az összehasonlítható vállalkozásra 
vonatkozó nyilvános, vagy az adóhatóság 
által ellenőrizhető adatbázisban tárolt, vagy 
egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan 
hozzáférhető, vagy az adóhatóság által 
ellenőrizhető adatokat. 
 
A módosító rendelet egyes paragrafusait a 
2012. nyilvántartás elkészítése során is 
lehet alkalmazni, ha a nyilvántartás 
elkészítésének határideje nem korábbi, mint 
2013. január 1-je. Mivel azonban a rendelet 
hatályba lépésének dátuma későbbi, mint a 
2012. évi nyilvántartás elkészítésének 

The modifying decree defines the intra group 
services having a low added value according to 
the statistical (TESZOR) codes. 
According to this decree the taxpayer can fulfil 
the documentation obligation concerning intra 
group services having a low added value with 
simplified register with a content determined in 
this decree if market value of contractual 
performances without VAT does not exceed 
150 million HUF in the taxation year and does 
not exceed the 5% of the service renderer’s 
sales income and 10 % of the service user’s 
costs and expenditures in the taxation year. 
This conditions prescribed in the regulation 
has to be considered from the point of the 
documentation compiler taxpayer. The same 
character services have to be taken together 
into each tax year for the assess of the limit -
independently from the facts of the 
aggregation. 
 
 
 
 
 
The range of applicable sources for 
comparison has been refined. 
The taxpayer is allowed to take into 
consideration the following sources for 
determination of the market price: 
- contract concluded with independent parties 
- contract between one of its related company 
and an independent company 
- contracts between independent companies 
 
- data referring to comparable products, 
services stored in public databases or 
database verifiable by the tax authority or 
available via other public sources, or 
controllable by the tax authority, 
 
- data referring to comparable companies 
stored in public databases or database 
verifiable by the tax authority or available via 
other public sources, or controllable by the tax 
authority. 
 
 
Some of the paragraphs of the modification 
decree can be used for the compilation of the 
2012 register if the deadline of completion is 
before 01.01.2013. By the way this decree 
becomes operative later than the data of the 
completion concerning 2012, therefore only 
those companies are able to use it that uses 



  

dátuma, ezért ez csak az eltérő üzleti évet 
alkalmazó vállalkozások számára jelenthet 
lehetőséget.  
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