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 HÍRLEVÉL  

 
a transzferárakra, transzferár dokumentációs 

kötelezettségre vonatkozó előírások 
változásáról  

 
 
 
Kapcsolt vállalkozások 
 
Kibővült a kapcsolt vállalkozások köre. 2015. január 
1-től akkor is kapcsolt vállalkozásnak minősül két 
vállalat, ha az ügyvezetés egyezőségére tekintettel 
üzleti és pénzügyi politikára vonatkozóan döntő 
befolyásgyakorlás valósul meg az adózó és más 
személy között. 
 
 
 
Adatbázis - szűrés 
A transzferár nyilvántartás készítése során, 
amennyiben az adatbázisból leszűrt minta 
indokolttá teszi az interkvartilis tartományra további 
szűrést kell elvégezni. 
 
Ha a Tao tv. 18§ (2) bekezdésben meghatározott 
módszerek alkalmazása során indokolt (különös 
tekintettel a funkcióelemzésre, a minta 
elemszámára, vagy a szélsőértékekre), az adózó 
azon középső tartomány alkalmazásával, amelybe 
a minta elemeinek fele esik további szűkítést végez, 
a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő 
nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 
16.) PM rendelet előírásai szerint. 

 

 

 

Az új szabály a statisztikai módszerek kötelező 
alkalmazását írja elő az adatbázis szűrések 
esetleges torzító hatásainak csökkentése 
érdekében, hogy ezáltal megbízható szokásos piaci 
ártartomány kerüljön megállapításra. Alkalmazása 
megítéléséhez a szabályozás példálózó jellegű 
felsorolást ad.  

 

Interkvartilis tartomány jelentése: egy statisztikai 
mutatószám, ami egy tartományt négy egyenlő 
részre oszt: 0% a minimum, 25% az alsó kvartilis, 
75% a felső kvartilis, 100% a maximum (a mediánt 
nevezzük az 50%-nak), ebből 

 
 

NEWSLETTER 
 

About the change of regulations relating to 
transfer prices and the obligations of transfer 

pricing documentations 
 
 
 
Affiliated companies 
 
The group of affiliated companies has extended. 
From the 1th January 2015 two companies are 
qualified as affiliated companies, even if considering 
the sameness of the management a decisive 
influence is realized regarding to the business and 
financial policies between the tax payer and other 
person.  
 
 
Database - Filtering 
During the preparation of transfer pricing 
documentation in so far as from the database 
filtered sample justifies, a further filtering has to be 
done on the interquartile range. 
 
If it is justified during the application of the methods 
determined in the 18§ (2) of Corporate Tax Act (with 
special regard to the functional analysis, the 
quantity of the sample or the extreme values), the 
tax payer fulfils a further constriction with the 
application of that middle range, where the half of 
the elements from sample involved, according to the 
regulations of decree 22/2009. (X.16) of the Ministry 
of Finance about the obligation of documentation 
related to the determination of arm's length prices.  
 
 
The new regulation prescribes the obligatory 
application of statistical methods to decrease the 
possible distorting effects of database filtering; 
thereby a reliable arm's length price range will be 
determined. To the judgment of its application the 
regulation gives an exemplary list. 
 
 
 
The meaning of interquartile range: It is a statistical 
index-number, what divides a range into four equal 
parts. 0% is the minimum, 25% is the lower quartile, 
75% is the upper quartile, 100% is the maximum (50 



  

 

az interkvartilis tartomány a 25-75% közötti 
értékeket jelenti. 

 

 

Első alkalommal a 2015. évben kezdődő adóévi  
adókötelezettség megállapítása során kell 
alkalmazni. 
 
 
OECD iránymutatás 

Az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás 
kezelésére irányuló OECD Akcióterv hét pontjára 
vonatkozóan 2014. szeptember közepén adott ki 
iránymutatást az OECD. Ezek egyike a transzferár 
dokumentációval illetve ehhez kapcsolódóan az 
országonként információszolgáltatással foglalkozik. 

 

Az iránymutatás az OECD Transzferár Irányelvek V. 
fejezetét szövegezi újra, új tartalmi elemeket is 
bevezetve, azzal a céllal, hogy a helyi 
adóhatóságoknak rálátása legyen a multinacionális 
csoportok globális szintű profit allokációjára, 
gazdasági tevékenységére és az egyes 
országokban fizetett adókra. 

 

Az iránymutatás szerint a transzferár 
dokumentációnak három kötelező eleme lesz: a 
központi nyilvántartás (Masterfile), a helyi 
nyilvántartás (local file) és az országonkénti 
információszolgáltatás (country by country 
reporting). Az első két elem eddig is ismert volt a 
magyar adózók számára, némileg eltérő 
tartalommal. Az országonkénti 
információszolgáltatás új dokumentációs elem 
lenne, amelyben országonkénti bontásban kell az 
egész vállalatcsoportra vonatkozóan részletezni a 
jövedelem megosztást és a fizetett adókat, illetve 
országonként be kell mutatni a belföldi 
illetőségűnek minősülő csoportvállatokat, a fő üzleti 
tevékenység megnevezésével. 

 
 

A kiterjesztett körű információt magában foglaló 
transzferár dokumentációval az OECD szerint 
hármas cél valósulhat meg: 

% is called median), the interquartile range is the 
value between 25-75% 
 
 
It has to be applied for the first time during the 
determination of tax liability for tax year beginning in 
2015.  
 
 
OECD guidance 

The OECD revealed guidance in the middle of 
September 2014 regarding to 7 points of the OECD 
action plan, which are directed on the treatment of 
tax-base erosion and profit-shifting. One of them 
deals with the transfer pricing documentation and 
connected to that with the country-by-country 
reporting. 

 
The guidance reformulate the 5th chapter of the 
OECD transfer pricing guidelines and introduce new 
content elements with the aim, that the local tax 
authorities will have an insight into the global level 
profit allocation and economic activity of 
multinational groups and into the paid taxes in each 
countries.    
  
 
According to the guidance the transfer pricing 
documentation is going to have three compulsory 
elements: central registry (master file), the local 
registry (local file) and the country by country 
reporting. The first two elements were already 
known among Hungarian tax payers, with a slightly 
different content. The country by country reporting 
would be a new documentation element, in which 
the income distribution and paid taxes should be 
detailed regarding to the whole group of company in 
a country by country division, respectively the 
domestic residing group of companies has to be 
presented country by country with the denomination 
of the main business activity.   
 
 
 

 

 

With the transfer pricing documentation, that 
includes comprehensive information, could be 
reached a triple goal according to OECD.   
 



  

 

 az adózók bemutathatják, hogy működésük 
mind csoport szinten, mind csoportvállalati 
szinten megfelel a szokásos piaci ár 
elvének; 

 az adóhatóságok számára egyszerűbbé 
válik a transzferárazási kockázatok 
kiszűrése; és 

 az adóhatóságok kellő mennyiségű 
információhoz juthatnak az adóvizsgálatok 
lefolytatásához. 

A dokumentációban kötelezően bemutatásra kerülő 
bizalmas üzleti információk megfelelő kezelését és 
az adóhatóságok közti megosztását illetően még 
nem dolgozott ki megoldási javaslatot az OECD. 

Az iránymutatásban foglaltak helyi 
implementációjának időpontja országonként 
eltérhet - a nyugat-európai országok nem sietnek a 
bevezetéssel, a legtöbb országban 2016. előtt nem 
várható az új előírások törvényi szintre emelése -, 
azonban a cégcsoportok egészére nézve már akkor 
érvénybe lépnek az új dokumentációs 
kötelezettségek, amikor a csoportvállalatok 
egyikének országában bevezetik az új iránymutatás 
szerinti szabályozást. 

A fentieket összefoglalva, a módosítások 
hozzájárulhatnak a nyereségátcsoportosítás 
megfékezéséhez. Az adóhatóságok nagyobb 
mennyiségű és átfogó információhoz jutnak a 
vállalatcsoportok működését illetően, azonban az 
adózók számára jelentős többletterhet jelenthet az 
információk összegyűjtése. 

 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 

E-mail: info@itag-audit.hu  
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Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza 
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja 
a jogszabályok és módosításainak alapos 
ismeretét. 
 

 tax payers can show, that their operation 
corresponds to the arm's length principle 
both on group level and group of companies 
level 

 The filtering of transfer pricing risks is going 
to be easier for the tax authorities, and 

 
 

 The authorities could receive sufficient 
information to fulfill the tax examinations 

 
 
Regarding the correct treatment of confidential 
business information, which is presented obligatory 
in the documentation and about their distribution 
among tax authorities, OECD has not worked out 
any recommended solution yet.    
 
The date of the local implementation of the 
guidelines may differ country by country - Western 
European countries do not hurry with the 
introduction, in most of the countries the adoption of 
new prescriptions into the law is not to be expected 
before 2016, but regarding to the entire group of 
companies the new obligations of documentation 
are going to become effective, when in one of the 
countries of the group of companies the new 
regulation will be introduced.        
 
Summarized the above mentioned, the changes 
may help to restrain profit shifting. Tax authorities 
going to receive more and comprehensive 
information regarding the operation of group of 
companies, but for the tax payers the collecting of 
information may mean a significant additional 
burden.   
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence.  
 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu 
Web: www.itag-audit.hu 
 
Our newsletter has information purpose; it does not 
contain the regulation changes entirely and 
complement the substantial knowledge of the 
regulations and their changes. 
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