Transzferár fődokumentum
Társaság neve
Év
Készítés időpontja:

A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet alapján a fődokumentumnak a következő kötelező
tartalmi elemekkel kell rendelkeznie:

1. A szervezeti felépítést illetően a csoport jogi és tulajdonosi struktúráját, valamint
a szervezetek földrajzi elhelyezkedését szemléltető ábrát;

2. A csoport bemutatását illetően:
- az üzleti eredmény mozgatórugóit;

- a csoport öt legnagyobb termékéhez és szolgáltatásához, továbbá a csoport forgalmának 5
százalékát meghaladó forgalmú termékéhez és szolgáltatásához tartozó ellátási lánc
bemutatását árbevétel szerint, mely bemutatás táblázat vagy grafikon formában is
megjelenhet;

- a csoport tagjai közötti, jelentős szolgáltatási megállapodásokról - kivéve a kutatásfejlesztési szolgáltatásokat - szóló listát és a megállapodások rövid leírását, beleértve a
jelentős szolgáltatásokat nyújtó fő helyszínek kapacitásainak leírását, valamint a transzferár
képzési politikát a szolgáltatási költségek allokálására és a csoporton belül fizetendő
szolgáltatási díjak meghatározására vonatkozóan;

- a csoport termékei és szolgáltatásai főbb földrajzi piacainak bemutatását;

- tömör funkcionális elemzést, amely bemutatja az egyes csoporton belüli szereplők
értékteremtéshez való hozzájárulását, különösen az elvégzett kulcsfontosságú funkciókat, a
jelentős viselt kockázatokat, a jelentős felhasznált eszközöket;

- a üzleti évben megvalósult jelentős üzleti átszervezésekhez, felvásárlásokhoz
(akvizíciókhoz) és üzletágak értékesítéséhez kapcsolódó tranzakciók bemutatását;

3. A csoport immateriális javait illetően:
-

a csoport immateriális javak fejlesztését, tulajdonlását és hasznosítását érintő átfogó
stratégiájának bemutatását, beleértve a fő kutatás-fejlesztési létesítmények és a
kutatás-fejlesztési menedzsment földrajzi elhelyezkedését is;

-

a jelentős immateriális javak vagy azok csoportjainak, továbbá azok jogi
tulajdonosainak felsorolását;

-

az immateriális javakra vonatkozó, kapcsolt vállalkozásokkal kötött megállapodások
felsorolását, beleértve a költség-hozzájárulási megállapodásokat, legfontosabb kutatási
szolgáltatási és licenc megállapodásokat;

-

a csoport transzferár-megállapítási politikájának általános bemutatását a kutatásfejlesztési és az immateriális jószágok vonatkozásában;

-

kapcsolt vállalkozások közötti, az érintett üzleti év során bekövetkezett bármely,
immateriális jószágban fennálló jelentős érdekeltség átengedésének általános
bemutatását, beleértve a kapcsolt vállalkozásokat, az országokat és az átengedésért
kapott vagy nyújtott kompenzációt;

4. a csoport csoporton belüli pénzügyi tevékenységeit illetően:
-

a csoport finanszírozásának általános bemutatását, beleértve a nem kapcsolt
hitelezőkkel kötött jelentős finanszírozási megállapodásokat;

-

a csoport valamennyi olyan tagjának azonosító adatait, amely a csoport részére
központi finanszírozást nyújt, beleértve az országot, amelynek joga irányadó a
finanszírozó szervezet működésére, továbbá a szervezet tényleges üzletvezetésének
helyét;

-

a csoport a kapcsolt vállalkozások közötti finanszírozási megállapodásokat illető
általános transzferár-megállapítási politikájának bemutatását;

5. A csoport pénzügyi és adózási helyzetét illetően:
-

a csoport üzleti évre vonatkozó éves konszolidált beszámolóját, ennek hiányában
egyéb pénzügyi beszámolási, szabályozási, belső menedzsment, adózási vagy egyéb
célból készített beszámolóját;

- a csoport hatályos egyoldalú szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásainak
felsorolását és rövid bemutatását, továbbá más adózási megállapodásokat (ideérve többek
között a feltételes adómegállapítási határozatokat), amelyek a jövedelem országok közötti
elosztásával kapcsolatosak; és

