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Transzferár nyilvántartási kötelezettség -
várható változások a szabályozásban

Az utóbbi időben az adóhatóság nemcsak a dokumentáció meglétét, hanem egyre inkább a tartalmi

megfelelőségét is aprólékosan vizsgálja, ezért kiemelten kell figyelni erre a területre. Az alábbiakban 

a transzferár nyilvántartások elkészítését szabályozó PM rendelet várható változásairól nyújtunk rövid

tájékoztatást.

A kormány honlapján március óta olvasható, a Nemzetgazdasági Miniszter által jegyzett tervezet
értelmében több ponton is változások várhatóak a transzferár nyilvántartás elkészítésére vonatkozó
22/2009. (X.16.) PM rendeletben. 

Lényeges változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a transzferár nyilvántartást szerződésen-
ként kell elkészíteni (korábban ellenőrzött ügyletenként kellett), abban az esetben is, ha a szerződés
alapján több ellenőrzött ügylet valósul meg. Szerződés hiányában azonban a transzferár nyilván-
tartásokat ellenőrzött ügyletenként szükséges elkészíteni.

A tervezet értelmében nincs dokumentáció-készítési kötelezettség az adóhatósághoz előzetesen
benyújtott szokásos piaci ár-megállapítási kérelem benyújtásának adóévétől annak az adóévnek az
utolsó napjáig, amelyben az adóhatósági határozat érvényessége megszűnik. Figyelemmel kell lenni
azonban arra, hogy a mentesülés feltétele, hogy a határozatban rögzített tényállás ezen időszakban
változatlanul fennálljon. 

A módosítás alapján szintén nem keletkezik dokumentáció-készítési kötelezettség a nem főtevékeny-
séghez kapcsolódó szolgáltatás, termékértékesítés kapcsolt vállalkozásra változatlan összegben
történő átterhelése esetén, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő társaság az adó-
zóval (külföldi személlyel) vagy a költséget viselő féllel nem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban.
Ugyanakkor, abban az esetben, ha a szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének átterhelése több
kapcsolt vállalkozás részére történik, akkor az alkalmazott allokációs kulcs szokásos piaci jellegét az
adózó köteles alátámasztani. 

A tervezet továbbá pontosítja, hogy a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási
kötelezettség alóli mentesülést biztosító 50 millió forintos értékhatár vizsgálatánál csak az adóévben
történő teljesítések értékét kell együttesen figyelembe venni. A korábbi szabályozáshoz képest ez
jelentős könnyítést jelent, tekintettel arra, hogy már nem a szerződés megkötésétől kell az adóév
végéig történő teljesítések értékét figyelembe venni az 50 millió forintos értékhatár vizsgálatakor.
Abban az esetben, ha a szerződés szerinti ellenérték nem forintban keletkezik, mind a dokumentáció-
készítési kötelezettség alóli mentesülés 50 millió forintos értékhatárának, mind pedig az úgynevezett
alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások 150 millió forintos értékhatárának vizs-
gálata során a Magyar Nemzeti Bank, a szerződés megkötésének napján érvényes devizaárfolyamát
kell alkalmazni.

A tervezet emellett tartalmazza, hogy a szokásos piaci haszonkulcsnak az ellenőrzött ügylettel érin-
tett kapcsolt fél által alkalmazott haszonkulcs, de legfeljebb a 3% és 10% közötti tartományba eső
haszonkulcs minősül (alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartásokra
vonatkozó nyilvántartás készítése esetén, ahol az azonos jellegű szolgáltatásokat adóévenként
együttesen kell figyelembe venni).

Az egyik legfontosabb, gyakorlatias módosítás alapján az összehasonlítható vállalkozásokra vonat-
kozó nyilvános adatbázisok használata során igen részletes és meghatározott lépéseket kell követni
és kvantitatív, valamint és kvalitatív szűréseket kell elvégezni. 
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Ingatlan bérbeadás bejelentése –  
ezért büntet az adóhatóság

Az ingatlan bérbeadása alapesetben áfa mentes tevékenység, azonban az adóalanyok előzetesen 

nyilatkozhatnak arról, hogy az adókötelessé tételt választják. Az adóhatóság felé történő bejelentés

pontos időzítése kulcsfontosságú, hiszen előfordulhat, hogy az elmulasztott bejelentés miatt az

adóalanyoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, mint ahogy azt az alábbi esettanulmánynak is beillő

bírósági eset is jól mutatja.

Gyakran lehet találkozni azzal a hibával, hogy a bérbevevő cégek nem bizonyosodnak meg arról, hogy
a bérbeadó valóban bejelentette-e az adóhatóság felé az adókötelessé tételt. Ilyenkor az ellenőrzés
során szembesülnek az áfát tartalmazó bérleti díjról szóló számlák címzettjei, hogy jogosulatlanul
vontak le áfát. Ezt a jogosulatlanul felszámított áfát visszakövetelhetik a számla kiállítójától, azonban
az akár több milliós adóbírság szenvedő alanyai a számlabefogadók lesznek.

A Kúria összefoglaló jelleggel ismertetendő következő ítélete alapján az is jól látszódik, hogy a számla-
kiállító is jelentős adóbírsággal szembesülhet, ha a bejelentést nem a megfelelő időben teszi meg.

Nézzük először a tényeket:

» Az adóhatóság egy adóalanynál 2010. I. negyedévére vonatkozóan áfa tekintetében kiutalás előtti 
ellenőrzést folytatott le. 

» Az adóalany tevékenységét 2009. május 26-án kezdte meg, főtevékenységként saját tulajdonú, 
illetve bérelt ingatlan bérbeadását, üzemeltetését jelölte meg. 

» Az adóalany nyilvántartásba vételét követően, 2009. július 9-én szerzett meg egy üzlethelyiséget, 
melyet a 2009. szeptember 28-án kelt bérleti szerződéssel bérbe is adott.

» A revízió megállapította, hogy az adózónak kizárólag ingatlan bérbeadásából származott bevétele, 
melynek adókötelessé tételét az adóalany nem jelentette be korábban az adóhatósághoz, így az 
adóalany nem gyakorolhatja levonási jogát a beszerzéseket illetően. Az adóellenőrzés eredménye-
ként az adózó által feltüntetett visszaigényelhető adó 0 forintra módosult, melynek következtében 
az adóhatóság adóbírságot is kiszabott határozatában. 

Az adózó elmondása szerint számára csak 2009. szeptember 17-én vált bizonyossá, hogy bérbe adja a
szóban forgó üzlethelyiséget és még ezen a napon eleget tett bejelentési kötelezettségének. A revízió
az érvelést azonban nem fogadta el, azzal érvelve, hogy a társaság megalapításakor főtevékenység-
ként saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlan bérbeadását jelölte meg, ezért véleménye szerint az adó-

alanynak már a nyilvántartásba vételkor nyilatkoznia kellett volna az adókötelessé tételről függet-

lenül attól, hogy az adóalanynak volt-e ingatlan a tulajdonában bejelentkezésekor, vagy sem. 

Az adóhatóság azt is megállapította, hogy az adózó a 2009. szeptember 17-én benyújtott nyomtat-
ványon 2009. május 26-ára visszamenőleges hatállyal nyilatkozott arról, hogy az ingatlan bérbeadási
tevékenység esetén az adómentesség helyett az adókötelessé tételt választja. A benyújtott nyilatko-
zatot korábban az elbíráló adóhatóság elutasította arra hivatkozva, hogy nincs lehetőség az adó-
kötelessé tétel választásának utólagos pótlására. Tehát az adózó 2009-ben az üzlethelyiség bérbe-
adását kizárólag adómentesen számlázhatta. Az adóhatóság azt is megjegyezte, hogy az adóalany
2009-ben nem nyújtott be olyan nyilatkozatot, melyben 2010-re az adókötelessé tételt választaná az
ingatlan bérbeadási tevékenységére. Az adózó 2010. június 14-én benyújtott ugyan egy változás-
bejelentő nyomtatványt, melyben szintén visszamenőlegesen, 2009. szeptember 28-i hatállyal nyilat-
kozott az adókötelessé tétel választásáról. Ennek következtében az adóhatóság ezt a bejelentést is
hibásnak minősítette, ezért ennek megfelelően az adóalany 2010-ben is csak adómentesen számláz-
hatta a bérbeadási tevékenységet. 
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Az ügy egészen a Kúriáig jutott. A Kúria ítéletében hangsúlyozta, hogy az Adózás Rendjéről szóló
törvény nem teszi lehetővé az adózási mód választásának elmulasztása esetén annak utólagos
pótlását, a visszamenőleges hatályú bejelentéseket. 

Az adóhatóság nyert, az adózó pedig gazdagabb lett egy drága tapasztalattal, melynek lényege, hogy
az adóhatóság nem fogadja el az ingatlan bérbeadási tevékenységgel kapcsolatban tett olyan nyi-
latkozatokat, amelyek visszamenőleges hatállyal kerülnek benyújtásra. Amennyiben a társaságok
megalapításánál már a tevékenységi körök között szerepel a bérbeadás, indokolt a megalakuláskor
megtenni a bejelentést, még abban az esetben is, ha esetlegesen a társaság még nem rendelkezik
ingatlannal.

Munkaügyi bírság vagy nemleges határozat?

Egy munkaügyi ellenőrzés egyik munkáltató számára sem „piros betűs” ünnepnap, azonban körül-

tekintő adminisztrációval és a Munka Törvénykönyve alapvető szabályainak betartásával elkerülhető 

a munkaügyi bírság. 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal revizorai elsősorban ellenőrzési terv alapján választják ki a vizsgá-
landó cégeket. A 2013. évre meghirdetett program alapján az idei év első félévben a szolgáltatást
támogató tevékenységet ellátókat, majd a következő időszakban főként a kereskedelmi szektort
fogja ellenőrizni a Hivatal. A munkaügyi ellenőrök több esetben akciószerűen látogatják meg a
munkáltatót, ezt elsősorban a vizsgálat eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében teszik. 
Az ilyen típusú vizsgálatra főleg az építőiparban, bevásárlóközpontokban és a vendéglátói ipari
egységekben lehet számítani, de nem egyszer fordult elő, hogy irodaházakban működő cégeknél
tartottak ilyen jellegű ellenőrzést. 

A hatósági ellenőrzés másik leggyakoribb kiváltó oka a közérdekű bejelentés, panasz, amely 
komplex, mindenre kiterjedő munkaügyi ellenőrzést von maga után. Ez a típusú vizsgálat általában
névtelen bejelentés alapján indul el, amelyet a Hivatalnak minden esetben ki kell vizsgálnia. 

Az ellenőrzés során többnyire két revizor van jelen, akik fényképes igazolvány felmutatásával iga-
zolják magukat, majd megkezdik a vizsgálatot. 

A munkaügyi felügyelők a folyamat alatt főleg a Munka Törvénykönyve szabályainak a megtartását
vizsgálják, így a bejelentéseket, munkaszerződéseket, jelenléti íveket kérik el, továbbá a munka-
vállalóknak tanúként való meghallgatásuk során válaszolniuk kell a munkaviszonyukra vonatkozó
kérdésekre. A tapasztalatok szerint a revizorok az alábbi témakörökre térnek ki a nyilatkoztatások
során:

» a munkavállaló tudomása szerint be van-e jelentve a céghez
» megkapta-e a munkaszerződését, munkaköri leírását 
» mennyi a bruttó bére
» mennyi időt dolgozik egy napon
» hogyan vezetik a jelenléti ívet
» szokott-e a munkáltató túlmunkát elrendelni, ezt mikor és milyen formában teszi
» elszámolják-e részére a túlmunkát
» ki tudja-e venni a szabadságát
» megkapja-e a bérjegyzékét

A fent említett kérdéseket a munkáltató adminisztrációval bizonyítani tudja mind a dolgozó, mind a
felügyelő felé.
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A jelenlegi előírások alapján legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás meg-
kezdése előtt a foglalkoztatási jogviszonyt be kell jelenteni a NAV felé egy T1041-es nyomtatványon.
Az adatszolgáltatásról és annak visszaigazolásáról egy példányt át kell adni az alkalmazottnak, 
természetesen oly módon, hogy a bejelentett munkavállaló aláírásával igazolja, hogy átvette a
munkáltatójától. Így a foglalkoztató egyértelműen tudja bizonytani, hogy a dolgozót tájékoztatta a
bejelentéséről.

A munkaszerződéseket két példányban kell elkészíteni, ennek fő célja az, hogy a szerződés egy–egy
eredeti példánya mindkét félnél megtalálható legyen. 

A jelenléteket órában kell nyilvántartani. Több cégnél előfordul, hogy az adott napi munkaidőt nem
a ledolgozott órák számával mutatják ki a jelenléti íveken, hanem egy „X” jelöléssel. Ebből a jelölés-
ből azonban nem állapítható meg, hogy a dolgozó az adott munkanapon mikor érkezett meg a
munkahelyére illetve onnan mikor távozott, így az esetleges túlórák sem mutathatók ki. Az új Munka
Törvénykönyve szerint egy szokásosan napi 8 órában foglalkoztatott  munkavállaló napi 4, heti 8
illetve havi maximum 32 órát túlmunkára kötelezhető, az éves 250 órás túlóra keret felső határának
betartásával.  A rendkívüli munkavégzést az alkalmazott kérésére írásban kell elrendelni, egyéb
esetben, szóban is lehet, azonban mindkét fél számára egy esetleges ellenőrzés során az írásban
rögzített utasításnak van egzakt bizonyító ereje. A túlmunkát a Munka Törvénykönyvének szabályai
szerint minden esetben díjazni kell. 

A munkaidő-nyilvántartásból továbbá az is feltárható, hogy a munkavállaló ki tudja-e venni a szabad-
ságait. Alapvető szabály, hogy rendes szabadságot a tárgyévben fel kell használni és ezt mind a
jelenléti íven, mind szabadságengedélyen rögzíteni kell. Abban az esetben, ha az alkalmazott nem
tudja teljes mértékben igénybe venni éves pihenőidejét, a 2012. I. törvény lehetővé teszi 2013.
január 1-től, hogy a felek megállapodása alapján a szabadság egyharmadát az esedékesség évét
követő év végéig adja ki a munkáltató a munkavállalónak.

A bérjegyzékeket valamennyi munkavállalónak át kell adni a tárgyhót követő hónap 10. munka-
napjáig, az átadás–átvételről írásos jegyzéket szükséges készíteni. Ezzel bizonyítható a munkáltató
helyes eljárása.

Ha az előbb említett lényeges követelményeknek a munkáltató az operatív működése során eleget
tesz, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal ellenőreinek várhatóan nem lesznek érdemi kifogásai a vizsgálat
során. A mindennapi működés során ellenben megeshet, hogy néhány munkaadónál hibák merül-
nek fel, amelyekre egy ellenőrzés során fény derülhet. A kis- és középvállalkozásokat azonban a
Hivatal első jogsértés esetén csak figyelmeztetésben részesíti vagy határidőt tűz ki a jogsértés 
felszámolására.

Amennyiben a munkaügyi ellenőrök olyan hiányosságokat, hibákat tárnak fel a vizsgálat során,
amelyek bírságot vonnak maguk után – ilyen például fentiek többszöri megsértése, élet, egészség
veszélyeztetése vagy 18 év alattiak védelmére vonatkozó előírások megszegése – , akkor annak
mértéke a Met.6/A §-a alapján harmincezer forinttól húszmillió forintig is terjedhet.

Érdemes tehát a munkáltatóknak átvizsgálni a munkaügyi dokumentációjukat illetve felülvizsgálni 
a munkavállalók foglalkoztatásának körülményeit annak érdekében, hogy egy esetleges ellenőrzés
végén valóban nemleges (vagyis munkaügyi szabálysértést fel nem táró) határozatot kapjanak
kézhez.
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nyilvántartása órában
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bérjegyzékek átadása

tárgyhó 10-éig
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Külföldi munkavállalás esetén is adózunk
Magyarországon?

Az elmúlt években sok magyar állampolgár költözött külföldre munkavállalás céljából. Külföldi munka-

vállalás esetén érdemes tájékozódni az adózással kapcsolatos következményekről, ugyanis sok esetben

előfordulhat, hogy adókötelezettségünk keletkezik Magyarországon annak ellenére, hogy a munkát

külföldön végezzük. 

Amikor jövedelmet szerzünk Magyarországon, akkor jövedelmünk egy részét adó formájában be kell
fizetnünk a költségvetésbe. Külföldi munkavégzés esetén még speciálisabb helyzetbe kerülhetünk
adózás szempontjából: hazánk és a munkavégzés helye szerinti államban is felmerülhet adóköte-

lezettségünk. Az ilyen helyzetek (kettős adóztatás) elkerülésére és rendezésére sok ország kétoldalú
egyezményeket ír alá. Magyarország jelenleg több mint 70 állammal rendelkezik érvényes és hatá-
lyos kettős adóztatás elkerülésére szolgáló egyezménnyel (a NAV honlapján ellenőrizhető, hogy
melyik államokkal kötött már Magyarország ilyen egyezményt és melyik jogszabály tartalmazza a
megállapodás részleteit). 

Ahogyan a nemzetközi, úgy a hazai jogrendben is használatos fogalom az adóügyi illetőség. 
A nemzetközi egyezmények és a hazai jogszabályok is jellemzően az illetőség szerinti államhoz 
rendelik a magánszemélyek által realizált jövedelem adóztatását (természetesen bizonyos jövede-
lemtípusok kivételt képeznek). Az illetőség meghatározását el kell végeznünk a hazai jogszabályok
vizsgálata mellett, ugyanakkor tekintettel kell lennünk arra, hogy amennyiben a kérdéses állammal
Magyarország kötött egyezményt, akkor annak rendelkezései felülírják a nemzeti szabályozást.
Vegyünk egy példát mindkét esetre!

Az első példában egy magyar állampolgár Németországban dolgozik 2012-ben. Családja Magyar-
országon van, ezért rendszeresen hazautazik látogatóba, rokoni szálai és egyéb kapcsolatai inkább
Magyarországhoz kötik. Tekintettel arra, hogy a két ország kötött egyezményt a kettős adóztatás 
elkerülésére, a nemzeti jogszabályok mellett az egyezmény rendelkezéseit is figyelni kell az 

adóügyi illetőség meghatározása során. Annak eldöntésében, hogy egy adott adóévben a magán-
személy milyen adóügyi illetőségűnek minősül, az egyezményben meghatározott sorrendben kell
haladnunk a vizsgálat során. Vizsgálni szükséges, hogy a magányszemély melyik államban rendel-
kezett állandó lakóhellyel, hol van a létérdekének központja (pl. család, munka, bankszámla), hol
rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel és melyik ország állampolgára. Végső esetben, ha ezek 
a körülmények sem segítenek a döntésben, akkor a tagállamok adóhatóságai egyeztetnek a meg-

oldás érdekében.

Alapvetően a munkaviszonyból (nem önálló tevékenységből) származó jövedelem ott adózik, ahol a
magánszemély illetőséggel bír. A példában szereplő magyar állampolgár mindkét államban rendel-
kezik állandó lakóhellyel, így első lépcsőben nem dönthető el az adóügyi illetősége. Az egyezmény
útmutatása alapján ilyen esetben tovább kell lépni és meg kell vizsgálni, hogy hol van a munka-
vállaló létérdekének központja. Tekintettel arra, hogy a példában szereplő személy családja Magyar-
országon él és ő rendszeresen hazautazik látogatóba, kapcsolatai inkább Magyarországhoz kötik, így
magyar illetőségűnek tekinthető 2012-ben. Bizonyos jövedelmek esetében (pl. kamat, osztalék)

elegendő az illetőség vizsgálata annak eldöntésére, hogy hol kell adóznunk. Sajnos a munkavi-
szonyból (nem önálló tevékenységből) származó jövedelem esetében további feltételeket is vizs-

gálni szükséges. Amennyiben a munkavégzés helyszíne nem egyezik meg az illetőség államával,
akkor a munkavégzés helye szerinti államban is adóköteles lehet a jövedelem, ha 183 napot meg-

haladó időtartamban dolgozunk a másik államban, vagy bérünket onnan fizetik, esetleg egy ottani
telephely viseli a bér kifizetésével kapcsolatos költségeket. A példában szereplő magánszemély
183 napot maghaladóan tartózkodik Németországban, ezért annak ellenére, hogy magyar adóügyi
illetőségűnek minősül (tehát pl. kamat és osztalék jövedelme Magyarországon adóköteles), a fize-
tése Németországban is adóköteles. Ebben az esetben az egyezmény előírásai alapján a kettős
adóztatást úgy kerülik el a tagállamok, hogy az egyik államban adóztatható jövedelmet mentesítik 
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Jelen hírlevélben foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.  
A hírek szerzői igyekeztek olvasmányos, ugyanakkor szakszerű általános információval szolgálni. 
A leírtak általános jellegéből adódóan, valamint az esetleges jogszabályi változások miatt kérjük, 
hogy a leírtak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban lépjenek kapcsolatba velünk.
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a másik tagállamban az adóztatás alól (tehát praktikusan Magyarországon adómentes lesz a kinti
tevékenységgel összefüggésben kapott fizetés). Mindezeken túl, a legújabb OECD iránymutatások
alapján az adóztatás meghatározásakor azt is szükséges vizsgálni, hogy melyik ország munkáltatója
minősül a tényleges gazdasági munkáltatónak. 

A második példában egy magyar állampolgárt Bolíviában (nem egyezményes ország) foglalkoztat-
nak, és ott szerez munkaviszonyból (nem önálló tevékenységből) származó jövedelmet. A magyar
szabályok alapján, ha valaki magyar állampolgár, akkor alapesetben belföldi illetőségűnek minősül.
A belföldi illetőségű magánszemélyek adókötelezettsége az összes bevételére kiterjed. Tehát a pél-
dában szereplő magánszemély jövedelme adóköteles lesz Magyarországon. Egyezmény hiányában
megvalósulhat kettős adóztatás, ugyanakkor a Magyarországon fizetendő adó – annak mértékéig –
csökkenthető a jövedelemre külföldön megfizetett adó 90%-ával. Tehát a magánszemély beszámít-
hatja a Bolíviában megfizetett adó 90%-át a magyar adókötelezettségének meghatározásakor. 

Megjegyezzük, hogy a külföldi munkavállalás során körültekintően kell eljárni a hatóságokhoz tör-
ténő be- és kijelentkezésekkel kapcsolatban. Például egy elmulasztott kijelentkezés a lakcímnyilván-
tartásból nem csak adózás szempontjából lehet egy kérdés vizsgálatánál perdöntő, de társadalom-
biztosítási szempontból is fizetési kötelezettséget eredményezhet. A fenti példák nagy vonalakban
mutatják be az adóügyi illetőség vizsgálatát, az illetőség meghatározása ugyanakkor sok esetben
részletes vizsgálatot igényel, és csak a konkrét eset összes körülményének ismerete mellett lehetséges.
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