Helyi transzferár nyilvántartás
Társaság neve
Év
Készítés időpontja:

A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet alapján a helyi nyilvántartásnak a következő kötelező
tartalmi elemekkel kell rendelkeznie:
1. A Társaság ügyvezetése (menedzsmentje) felépítésének bemutatása, szervezeti
ábrája, azon személyek megnevezése, akiknek az ügyvezetés jelentést tesz és azon
országok megnevezése, ahol e személyek a központi irodájukat fenntartják

2. A Társaság üzleti vállalkozásának, tevékenységének és stratégiájának részletes
bemutatása, beleértve, hogy a Társaság részt vett-e, vagy hatással volt-e a
Társaságra üzleti átszervezés vagy immateriális javak átadása a jelen vagy a
közvetlenül megelőző adóévben, és ezen ügyleteknek a Társaságra gyakorolt
hatása

3. A Társaság legfontosabb versenytársainak felsorolása

4. Azoknak a hatályos egy-, két- vagy többoldalú, szokásos piaci ár-megállapítási
megállapodásoknak, valamint más adózási megállapodásoknak (ideértve többek
között a feltételes adómegállapítási határozatokat) a másolata, amelyet nem az
állami adó- és vámhatóság adott ki, és amelyek a Társaság nyilvántartási
kötelezettség alá eső ellenőrzött ügyleteire vonatkoznak

5. A nyilvántartás ellenőrzött ügyletenként, illetve ahol szükséges összevont
ügyletenként a következőket tartalmazza:

-

Az ellenőrzött ügylet bemutatását (például gyártási szolgáltatások beszerzése,
termékek beszerzése, termékek eladása, szolgáltatások nyújtása, kölcsönnyújtás,
pénzügyi és teljesítési garanciák biztosítása, immateriális javak licencbe adása) és a
környezet, érintett piac bemutatását, amelyben az ügylet létrejön;

-

Az ügyletben részes más kapcsolt vállalkozások elnevezését, székhelyét, belföldi
illetve külföldi adószámát, ennek hiányában cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát)
és a cégjegyzéket (nyilvántartást) vezető bíróság (hatóság) megnevezését és
székhelyét, a kapcsolt vállalkozási viszony alapjának megjelölését;

-

Az ellenőrzött ügylet alapján az adóévben teljesített, illetve járó fizetések összegét,
legalább az ügyletben résztvevő felek szerinti bontásban;

-

Az ellenőrzött ügylet alapjául szolgáló - a szokásos piaci ár meghatározása
szempontjából jelentős - szerződés adóévben hatályos összes változatának másolatát,
amennyiben a szerződést nem írásban kötötték, akkor annak részletes tartalmának
leírását;

-

Az ellenőrzött ügyletben érintett kapcsolt vállalkozások részletes összehasonlító és
funkcionális elemzését, beleértve a korábbi évekhez képest bekövetkezett bármely
változást;

-

A legmegfelelőbb szokásos piaci ár-megállapítási módszer megnevezését,
figyelemmel az ügylet természetére, fajtájára, az elérhető összehasonlító adatokra,
továbbá a módszer megválasztásának indokait;

-

Amennyiben releváns - a tesztelt félnek választott kapcsolt vállalkozás megjelölését és
a választás indokolását;

-

A szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazásakor figyelembe vett fontosabb
előfeltételezések összefoglalását;

-

Amennyiben releváns - a többéves összehasonlító elemzés magyarázatát;

-

A kiválasztott belső és külső összehasonlító ügyletek felsorolását és bemutatását, és
azon független vállalkozások releváns pénzügyi adatainak bemutatását, amelyekre a
szokásos piaci ár-elemzésben támaszkodtak, beleértve az összehasonlító elemzés
módszertanának leírását és ezen információk forrását;

-

Az összehasonlíthatóságra vonatkozó kiigazítások bemutatását és részletes
indokolását, továbbá annak megjelölését, hogy a kiigazítás a tesztelt fél, az
összehasonlítható független ügylet vagy mindkettő adataiban történik;

-

Annak részletes bemutatását, hogy az ellenőrzött ügyletek során a kiválasztott
szokásos piaci ár-megállapítási módszeren alapuló szokásos piaci árnak megfelelően
alakították ki az árat;

-

A szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi
információk összefoglalását;

-

Annak lényegre törő bemutatását, hogy a szokásos piaci ár-megállapítási módszer
alkalmazása során felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetők a Társaság
beszámolójában foglalt adatokhoz; és

-

Az ellenőrzött ügylet tárgyában folyamatban lévő vagy lezárt, a szokásos piaci ár
megállapításával összefüggő bírósági, hatósági eljárással kapcsolatban a bíróság, a
hatóság megnevezését, székhelyét (külföldi állam esetén annak megnevezését is), az
ügy számát, az eljárás megkezdésének és lezárásának időpontját, a jóváhagyásra
benyújtott, a hatóság által vitatott vagy a megállapított (jóváhagyott) szokásos piaci
árat.

Összevonhatóság
Az ellenőrzött ügyletek a Társaság választása szerint összevontan is teljesíthető, ha az
összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti, és a szerződések:
-

tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos,
vagy a feltételek között az eltérések nem jelentősek, vagy
egymással szorosan összefüggnek.

A Társaság az összevonást köteles a helyi dokumentumban megindokolni.

Felhasználható források
A Társaság a következő források figyelembevételével teljesítheti:
-

a Társaság és független fél közötti szerződés;
a Társaság kapcsolt vállalkozása és független vállalkozás közötti szerződés;
független vállalkozások egymás közötti szerződése;
az összehasonlítható termékre, szolgáltatásra vonatkozó nyilvános vagy az adóhatóság
által ellenőrizhető adatbázisban tárolt vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan
hozzáférhető vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatok;
az összehasonlítható vállalkozásra vonatkozó nyilvános vagy az adóhatóság által
ellenőrizhető adatbázisban tárolt vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan
hozzáférhető vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatok.

Az adatbázisszűrésre vonatkozó speciális szempontok
A Társaság az összehasonlíthatóként kiválasztott vállalkozásokra vonatkozóan készített
adatbázisszűrést legalább három évente, az összehasonlíthatóként kiválasztott vállalkozások
pénzügyi adatait legalább évente frissíti, feltéve, hogy vállalkozási tevékenységében ez idő
alatt nem következik be olyan változás, amelyet független felek az ár meghatározásánál
befolyásoló tényezőként vennének figyelembe.
Az összehasonlító adatok keresését olyan módon kell dokumentálni, hogy az egyértelműen
rekonstruálható (visszakövethető) legyen, vagy ha a rekonstruálás (visszakövetés) nem
lehetséges, a keresési lépések hiánytalanul dokumentálva legyenek.
A Társaság - választása szerint - az összehasonlíthatóság javítása érdekében kiigazításokat
alkalmazhat azzal, hogy a Társaság az elvégzett kiigazításokat köteles megfelelő módon
dokumentálni, ideértve annak indokolását is, hogy az alkalmazott kiigazítás milyen módon
szolgálja az összehasonlíthatóság javítását.
A Társaság nyilvántartása a Tao. törvény 18. § (9) bekezdésében foglaltakkal összhangban
tartalmazza a szokásos piaci ártartományt (jövedelmezőséget) a következő körülmények
együttes fennállása esetén:
a) a Társaság a szokásos piaci ár meghatározása során a 6. § d)-e) pontja szerinti forrást
veszi figyelembe,
b) a nyilvántartás elkészítése során az összehasonlító elemzés legalább 10 vállalat legalább
három pénzügyi évének adatait vagy több mint 30 megfigyelést vesz figyelembe, vagy az
összehasonlító minta terjedelme meghaladja a 15 százalékpontot.
Amennyiben a Társaság az összehasonlító elemzés eredményeként adódó minta minden egyes
eleme vonatkozásában funkcionális elemzést végzett, és ennek, valamint az
összehasonlíthatóságot meghatározó további tényezők vizsgálata eredményének e rendelet
szerinti nyilvántartásban megfelelő módon történő dokumentálásával kétséget kizáró módon
igazolta, hogy az ellenőrzött ügylet és az összehasonlított ügylet összehasonlítható, továbbá
az összehasonlíthatóság megállapítását kizáró hiányosság nem áll fenn, akkor az (1) bekezdés
szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmaznia.

