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A LeitnerLeitnerről

13 saját CEE iroda 
Szerteágazó nemzetközi 

kapcsolatok

Adótanácsadás

Könyvelés, számviteli 
tanácsadás

Bérszámfejtés, 
munkaügyi tanácsadás

Könyvvizsgálat

Pénzügyi tanácsadás

Kihelyezett adó és 
számviteli tréningek

50/700+ szakértő

Bemutatkozás
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Transzferár üzletág

50+/1000+/0

transzferár nyilvántartás 
készítése, felülvizsgálata

új típusú, háromszintű 
dokumentáció elkészítése 
vagy honosítása

APA: előzetes ár-
megállapítási kérelmek 
elkészítése, képviselet az 
eljárás során

MAP: képviselet a kapcsolt 
vállalkozások országhatáron 
átívelő transzferár-
ügyleteinek kölcsönös 
egyeztetési eljárásaiban

transzferár-ellenőrzési 
képviselet, jogorvoslat 
(észrevétel, fellebbezés)

transzferár szakértői 
tevékenység: cégcsoporton 
belüli transzferár-struktúra 
tervezése, policy készítése, 
bevezetése

Bemutatkozás
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Az előadás felépítése

¬ A transzferárazás új kötelező szabályai hazánkban, 2019

¬ Az új szabályok alkalmazási nehézségei és azok 
megoldásai

Fotiadi Ágnes, a LeitnerLeitner Transzferár Üzletágának vezetője, 
korábban 10 évig a NAV Transzferár és APA Szakterületének 
Vezetője 

¬ Esettanulmányok a transzferár elemzésben és 
dokumentációban – adóellenőrzési tapasztalatok 

Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner Partnere 
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A transzferárazás új kötelező szabályai hazánkban, 2019 
- nemzetközi háttérrel
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Nemzetközi tendenciák a transzferárazás terén

¬ A kapcsolt vállalkozások számára a transzferárazás a legnagyobb adóoldali kihívás

¬ A globalizációnak köszönhetően az MNE → adóoptimalizálási törekvések

¬ Nemzetközi szervezetek válasza: az adóelkerülés megakadályozása

¬ A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adóalap-csökkentéssel és 
profitáthelyezéssel foglalkozó akcióterve (Base Erosion and Profit Shifting) BEPS projekt

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 

való megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)
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A transzferárazás jogszabályi köre, nemzetközi iránymutatások

¬ OECD Transzferár Irányelvek (legújabb: 2017)

¬ OECD A jövedelem és a vagyon adóztatásáról szóló Modellegyezménye

¬ OECD jövedelem és a vagyon adóztatásáról szóló Modellegyezményének 
Kommentárja

¬ Az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás elleni cselekvési terv (Base Erosion
and Profit Shifting Project, BEPS)

¬ EU Nemzetközi Transzferár Fóruma (Joint Transfer Pricing Forum, JTPF) 

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 

való megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)
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Hazai jogszabályi környezet

¬ a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

¬ az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény (új Art.)

¬ az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, V/D. fejezete és 3. 
melléklete  

¬ 22/2009. (X. 16.) PM rendelet→ 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet

¬ 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet → (új Art.) 

¬ a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
Törvény

¬ kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények 

¬ A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás 
megszüntetéséről szóló, 1990. július 23-án Brüsszelben aláírt Egyezmény 
(Választottbírósági Egyezmény; Arbitrációs Egyezmény) (2006. évi XXXVI. törvény)

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 

való megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)
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Az új transzferár dokumentációs kötelezettség

Fő pénzügyi információk az összes csoporttagra vonatkozóan
országonként aggregáltan, megjelölve az adott országban végzett
tevékenységeket is.

Country-by-Country jelentés

A csoport globális működésére vonatkozó alapvető információk, üzletágak
és működési struktúra, valamint immateriális javakra és finanszírozásra
vonatkozó transzferárazási irányelvek.

Master File

A helyi tagvállalat kapcsolt ügyleteire vonatkozó információk.

Local File

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 

való megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)

32/2017. (X. 18.) NGM rendelet

2013. évi XXXVII. 
törvény (Aktv.)
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Az új transzferár dokumentációs kötelezettség: 
CbCR – országonkénti jelentés 1.

¬ A CbCR célja: Kockázatértékelésre, nem közvetlenül adóalap kiigazításra

¬ Határidők: Bevezetése: 2016. január 1-től 

¬ Elkészítési határidő 2017. december 31.

(eltérő üzleti év esetén : 2018. december 31.)

¬ Kik kötelezettek készíteni: főszabályként a végső anyavállalat köteles, ha a 
konszolidált csoport árbevételt 750 Millió EUR-t meghaladja

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 

való megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)



10 2019.03.12. www.leitnerleitner.com

Az új transzferár dokumentációs kötelezettség: 
CbCR – országonkénti jelentés 2.

A vállalatcsoport összes tagjára, beleértve a telephelyeket is a következő információkat kell 
az adóhatóság számára szolgáltatnia a végső tulajdonosnak: 

¬ a kapcsolt/nem kapcsolt bevétel összegét, 

¬ az adózás előtti eredményt, 

¬ a megfizetett, illetve a fizetendő nyereségadó összegét, 

¬ a jegyzett tőke összegét, 

¬ az eredménytartalékot, 

¬ a foglalkoztatottak számát és 

¬ a készpénzen és készpénznek nem minősülő eszközökön kívüli tárgyi eszközöket, 

¬ a csoporttagok azonosító adatait, valamint az adott csoporttag fő üzleti tevékenységének vagy 
tevékenységeinek a megnevezését.

A cégek 85%-90%-át nem érinti

Az MNE csoportok árbevételének 90%-át lefedi

Elérhető a tagországok közötti nemzetközi információcsere keretében

OECD felülvizsgálat: 2020-ban

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 

való megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)
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A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási 
kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet

¬ 2018. január 1-től váltja a 22/2009. (X. 16.) PM rendeletet

A rendelet hatálya

¬ Nyilvántartás készítésére köteles adózók körét 

a Tao. törvény 18. § (5) bekezdése határozza 

a Tao. törvény 18. § (6) és (7) bekezdése szerinti ügyletekre is kiterjed.

A nyilvántartás készítésére kötelezett adózó a társasági adóbevallás benyújtásáig, a 
Rendelet előírásai szerint köteles rögzíteni a szokásos piaci árat, a meghatározásnál 
alkalmazott (legmegfelelőbb) módszert és az azt alátámasztó tényeket és 
körülményeket

Az adott adóévben teljesítés történik akkor is, ha a dolgot, eszközt a másik szerződő 
fél használja, hasznosítja

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 

való megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)
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A transzferár nyilvántartás részei, elkészítése

Megszűnik a választási lehetőség az önálló nyilvántartás (22/2009 rendelet 4. §) és 
a közös nyilvántartás (22/2009 rendelet 5. §) között

A TP nyilvántartás elkészítése:

¬ adóévenként

¬ A Tao. bevallás benyújtásáig

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 

való megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)

Fődokumentum Helyi dokumentum

A TP nyilvántartás tartalma
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A transzferár nyilvántartás részei : a fődokumentum (master file)

A fődokumentum a teljes csoportra vonatkozó, transzferárazás szempontjából 
lényeges információkat tartalmazza

¬ szervezeti felépítés, a csoport jogi és tulajdonosi struktúrája

¬ az üzleti eredmény mozgatórugói

¬ 5 legjelentősebb termék, szolgáltatás, és az ezekhez tartozó ellátási lánc, főbb 

földrajzi piac

¬ a csoport tagjai közötti, jelentős szolgáltatási megállapodások 

¬ tömör funkcionális elemzés, amely bemutatja a szereplők értékteremtéshez való 

hozzájárulását, különösen az elvégzett funkciókat, a jelentős viselt kockázatokat, a 

jelentős felhasznált eszközöket, erőforrásokat

¬ jelentős átszervezések, felvásárlások

¬ a csoport immateriális javainak bemutatása

¬ csoporton belüli pénzügyi tevékenységek bemutatása 

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 

való megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)
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A transzferár nyilvántartás részei: a helyi dokumentum (local file) 

Általános része

¬ ügyvezetés (menedzsment) felépítése

¬ tevékenység és stratégia (átszervezés, IP hatása)

¬ legfontosabb versenytársak (az adott tranzakcióra vonatkozóan)

¬ hatályos APA-határozatok, más adózási megállapodásoknak

A helyi dokumentum ellenőrzött ügyletre vonatkozó része

¬ érintett piac bemutatása

¬ kapcsolt vállalkozás(ok) bemutatása, 

¬ kapcsolt vállalkozások funkcionális elemzése, változások bemutatása

¬ A legmegfelelőbb módszer megállapítása - indokolni kell

¬ A többéves elemzés – ciklikusság, szezonalitás miatt

¬ DE!  az adózónak csak az adott adóévi adatai vehetők figyelembe (többéves átlagolás 
nélkül)

Az adatbázisszűrést legalább három évente, a vállalkozások pénzügyi adatait legalább évente 
frissíteni kell – rekonstruálható, dokumentálható módon

A nyilvántartás módosítása: elévülési időn belül, ellenőrzés megkezdéséig, dokumentálni kell, 
az eredeti hatályos szabályok szerint – mikor nincs helye módosításnak

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 
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eljárások (MAP)
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A transzferár nyilvántartás részei: a helyi dokumentum (local file) 

Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások

Az együttesen teljesítendő feltételei tehát a következők:

¬ az 1. mellékletben felsorolt, TESZOR kód szerint meghatározott szolgáltatás,

¬ nem főtevékenység keretében nyújtják,

¬ az 1. mellékletben ugyanazon római szám alatt felsorolt szolgáltatások adóévenkénti 
együttes általános forgalmi adó nélkül számított értéke szokásos piaci áron (nem pedig a 
ténylegesen teljesített, teljesítendő áron) a 150 millió forintot nem haladja meg,

¬ ha a nyilvántartást készítő adózó a szolgáltatást nyújtó fél, akkor az ellenérték nem haladja 
meg adóévi nettó árbevételének 5%-át, vagy ha a nyilvántartást készítő adózó a 
szolgáltatást igénybe vevő fél, akkor az ellenérték nem haladja meg az adóévi üzemi 
költségeinek és ráfordításainak 10%-át

¬ az ellenőrzött ügylettel érintett kapcsolt fél által alkalmazott haszonkulcs a 3%–7% közötti 
tartományba essen (korábban 3%–10% volt a tartomány)

¬ Megjegyzendő, hogy a költségalap, amelyre a 3%–7% közötti haszonkulcsot vetíteni kell, 
továbbra is vizsgálandó egy esetleges ellenőrzésben.

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
készítés szabályainak 

való megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)
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A transzferár ellenőrzés módszertani megközelítése

A legmegfelelőbb módszer kiválasztása

¬ társaság tevékenységének,

¬ funkcióelemzésének (funkciók, kockázatok), 

¬ értékláncának vizsgálata

A tényállásnak részletesen tartalmaznia kell: 

¬ a szerződéses feltételeket, 

¬ a számviteli elszámolás módját, 

¬ a potenciálisan elérhető adatok körét, 

amely alapján egyértelműen állást lehet foglalni a legmegfelelőbb módszer, vagy a 
legmegfelelőbb pénzügyi mutató kiválasztását illetően.

A legmegbízhatóbb módszer kiválasztására: a módszerválasztást indokolni kell 

az adott tevékenységet egyértelműen karakterizálni szükséges 

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 
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Új dokumentáció készítés szabályainak való megfelelésNemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció 
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való megfelelés

Kölcsönös egyezetetési
eljárások (MAP)

Átláthatóság 
(transzparencia)

Következetesség
Benchmark 
tanulmány

Megfelelő 
transzferárazási

módszer
Egyedi értékelés



www.leitnerleitner.com

Kölcsönös egyezetetési eljárások (MAP)

Vitarendezési mechanizmusok hatékonyabbá tétele

BEPS 14. akciópont

OECD FTA MAP

Cél: MAP eljárások továbbfejlesztése

adóhatóságok eltérő állásponton → kettős adóztatás → kölcsönös egyeztetési eljárás

¬ A kölcsönös egyeztetési és választott bírósági eljárás  (2006. évi XXXVI. törvény) (AC MAP)

¬ Kettős adós egyezmények (DTC MAP)

¬ Várható változások 2019. július 1-től

Nemzetközi 
tendenciák és 

szabályozás

Hazai jogszabályi
környezet

Az új transzferár 
dokumentációs 

kötelezettség

TP nyilvántartás

Új dokumentáció készítés 
szabályainak való 

megfelelés

Kölcsönös egyeztetési 
eljárások (MAP)
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Az új szabályok alkalmazási nehézségei és azok megoldásai
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Karakterizáció 1.

¬ Cél: az üzleti modell gyakorlati működésének meghatározása

¬ Be kell azonosítani:

Helyes karakterizáció

Összehasonlíthatóság 
kérdése

Összevonhatóság

Értéklánc-elemzés

Cégcsoportszintű
benchmark kontra

helyi elemzés

1. Ellátott funkciók

¬ Készletezés

¬ Logisztikai 

szolgáltatások

¬ Beszerzés

¬ Beszerzett anyagok 

minőségellenőrzése

¬ Tevékenység 

finanszírozása

2. Vállalt kockázatok

¬ Piaci kockázat

¬ Működési kockázat

¬ Árfolyamkockázat

¬ Start-up kockázat

¬ Készlet kockázat

3. Felhasznált eszközök

¬ Típusa:

¬ Működő tőke

¬ Immateriális javak

¬ Gyártáshoz 
használt üzem és 
berendezések

¬ Jellemzői:

¬ Tulajdon jogi 
védelemmel 
rendelkező

¬ Eszköz piaci 
értéke
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Karakterizáció 2. - GyártásHelyes karakterizáció

Összehasonlíthatóság 
kérdése

Összevonhatóság

Értéklánc-elemzés

Cégcsoportszintű
benchmark kontra 

helyi elemzés

¬ Nyersanyagból késztermék előállítása

¬ Transzferár szempontból 3 különböző funkció/kockázat megosztás lehetséges

Bérgyártó

Szerződéses gyártó Teljes jogú gyártó

Alacsony 
kockázat

Magas 
kockázat
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Összehasonlíthatóság 1. - Szakmai álláspont

¬ Az összehasonlítható adatokat a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott 
ügyletek adatai nem érinthetik

¬ Az összehasonlítható adatoknak:

¬ összehasonlítható földrajzi területről kell származniuk

¬ rendelkezésre álló legfrissebb adatoknak kell lenniük

¬ Az összehasonlítható vállalkozásoknak:

¬ három évre vonatkozó pénzügyi adatait kell figyelembe venni 

¬ összehasonlítható tevékenységet kell végezniük

¬ valamennyi évre rendelkezniük kell szükséges pénzügyi adatokkal

¬ két egymást követő évben nem lehet negatív üzemi eredményük

¬ Legalább három éve kell működniük kivéve, ha az ellenőrzött ügyletet induló 
vállalkozásban, üzletágban végzik

Helyes karakterizáció

Összehasonlíthatóság 
kérdése

Összevonhatóság

Értéklánc-elemzés

Cégcsoportszintű
benchmark kontra 

helyi elemzés
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Összevonhatóság 1. - vonatkozó szabályok 

¬ A szabályok változatlanok maradtak

¬ Nem veszélyeztetheti az összehasonlíthatóságot

¬ Meg kell indokolni a szükséges jogszabályi feltételek fennállását

¬ Nem fogadható el: jogszabályi hivatkozás megismétlése szó szerint

¬ Be kell mutatni, hogy valóban érvényesülnek a feltételek az adott tranzakció 
vonatkozásában

¬ Feltétele: a szerződések tárgya és lényegi feltételei előre rögzítettek és

• azonosak vagy

• szorosan összefüggnek

Helyes karakterizáció

Összehasonlíthatóság 
kérdése

Összevonhatóság

Értéklánc-elemzés

Cégcsoportszintű
benchmark kontra

helyi elemzés

32/2017. (X. 18.) NGM 
rendelet 4. cikk (5)
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Értéklánc-elemzés 1. – tartalmi elemek

1. Csoport jogi és 
tulajdonosi struktúráját 
bemutató ábrát

2. Operatív tevékenységet 
végző szervezetek 
földrajzi elhelyezkedését 
szemléltető ábrát

3. Cégcsoport összes 
divízióját bemutató ábrát

Helyes karakterizáció

Összehasonlíthatóság 
kérdése

Összevonhatóság

Értéklánc-elemzés

Cégcsoportszintű
benchmark kontra 

helyi elemzés

Ábráknak tartalmazni kell:  

¬ Bejegyzett kapcsolt vállalkozások nevét

¬ Bejegyzés vagy székhely szerinti államot

¬ Kapcsoltságot megalapozó viszonyt

¬ Végső anyavállalat megjelölését

A fődokumentumnak tartalmazni kell:
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Cégcsoportszintű benchmark kontra helyi elemzés (NGM TP rendelet)

¬ Sok anyavállalat cégcsoportszintű benchmark elemzést követel meg a 
helyi vállalatoktól

¬ Problémák a cégcsoportszintű benchmarkkal:

¬ Nem felel meg a helyi piac követelményeinek

¬ Nem veszi figyelembe a helyi piac speciális körülményeit, más speciális piacokat 
is bevon az elemzésbe

¬ Olyan országok kerülnek a benchmarkba, amelyek nem összehasonlíthatóak a 
Társaság tevékenységi helyének államával

¬ Pl.: EU-s államok mellett Ukrajna, Szerbia

¬ Ezek az országok sokkal több specialitással rendelkeznek, mint az az ország, 
ahol a Társaság a tevékenységét végzi

¬ A helyi piac körülményeit legjobban helyi elemzéssel lehet bemutatni

Helyes karakterizáció

Összehasonlíthatóság 
kérdése

Összevonhatóság

Értéklánc-elemzés

Cégcsoportszintű
benchmark kontra 

helyi elemzés
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Egy további újdonság:
A nyereség-megosztásos módszer (Profit Split Method)
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Mikor lehet alkalmazni?

¬ erőteljesen integrált tevékenységek esetében, amikor az egyoldalú módszer 
nem lenne megfelelő

¬ mindkét fél hozzájárulása az ügylethez egyedi és értékes

¬ a felek megosztják a gazdaságilag jelentős kockázatokat, vagy külön-külön 
vállalnak szorosan kapcsolódó kockázatokat

¬ nem alkalmazható: ha az egyik fél csak egyszerű funkciókat lát el és 

hozzájárulása az ügylethez nem jelentős

Profit Split módszer 
alkalmazása

Erősségek és 
gyengeségek

Statisztikák
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Nemzetközi tapasztalatok a különböző transzferárazási módszerek 
alkalmazásáról – tárgyi eszközök

Összehasonlító 

független árak 
módszere

27%

Viszonteladási 

árak módszere
12%

Költség és haszon 

módszer
29%

Ügyleti nettó 

nyereségen 
alapuló módszer

23%

Ügyleti

nyereség-
megosztásos

módszer
3%

Egyéb módszerek

6%

Profit Split módszer 
alkalmazása

Erősségek és 
gyengeségek

Statisztikák
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Nemzetközi tapasztalatok a különböző transzferárazási módszerek 
alkalmazásáról

Profit Split módszer 
alkalmazása

Erősségek és 
gyengeségek

Statisztikák

Összehasonlító független árak 
módszere

Költség és haszon módszer

Viszonteladási árak módszere

Ügyleti nettó nyereségen alapuló 
módszer

Ügyleti nyereség-megosztásos 
módszer

Egyéb módszerek
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Esettanulmány – példa a profit split módszer alkalmazására
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Háttér-információk

A cégcsoport

¬ IT hardware kereskedelem vezető szereplője Közép-Kelet-Európában

¬ Központi egység: Lengyelország (kapcsolt vállalat)

¬ Helyi egységek: Csehország, Szlovákia, Litvánia, Lettország, Észtország, 

Románia, Magyarország

¬ A legfontosabb versenyelőnye a vállalatnak a hozzáadott érték

¬ Komplex megoldásokat hoznak létre a termékre építve

A Társaság

¬ 2012 óta tevékenykedik a magyar piacon

¬ A kapcsolt fél a Társaság 100%-os tulajdonosa

¬ Célja: a magyarországi viszonteladók kiszolgálása

¬ Széles termékportfólió: közel 400 beszállító 100.000 termékét forgalmazza

¬ A regionális raktáraknak köszönhetően 24 órán belül képes teljesíteni a 

megrendeléseket Közép-Kelet-Európán belül

A felek közötti ügylet 
jellemzői

A módszerválasztás 
indoklása és a

módszer lépései

A nyereségmegosztás 
meghatározása

A megosztandó
összevont nyereség 

meghatározása
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A felek közötti ügylet jellemzői

Indirekt disztribúciós modell

¬ Az anyacég által független féltől 
vásárolt termékek a Társaság 
közreműködésével kerülnek 
értékesítésre a helyi 
viszonteladóknak

¬ Jobb vásárlási ajánlatokat és 
logisztikai folyamatot 
eredményez a Társaság 
számára

Direkt disztribúciós modell

¬ A Társaság közvetlenül helyi 
beszállítóktól szerzi be a 
viszonteladásra szánt termékeket

¬ A Társaság bővíteni tudja a 
termékpalettáját a magyar piacon 
elérhető egyedi termékekkel 

¬ A Társaság választhatja a hazai 
beszállítók előnyösebb ajánlatát

Két együttműködési rend

Mindkét modell esetében elengedhetetlen a szoros együttműködés a következő területeken:

¬ Beszállítókkal való együttműködés stratégiájának kiépítése és megvalósítása

¬ Vevőkörrel való együttműködés 

¬ Vevőkör bővítése

A felek közötti ügylet 
jellemzői

A módszerválasztás 
indoklása és a

módszer lépései

A nyereségmegosztás 
meghatározása

A megosztandó
összevont nyereség 

meghatározása
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A módszerválasztás indoklása

Az ügylet jellemzői

¬ Erőteljesen integrált tevékenységek

¬ A Társaság helyi piacon szerzett tapasztalatai miatt az anyacéggel szorosan 

együttműködik

¬ Funkciók megosztása 

¬ A Társaság és az anyacég is hozzájárul az értéklánc  ugyanazon 

folyamataihoz

(pl.:ügyfélkapcsolatok kezelése, eladási stratégia kialakítása, logisztika)

¬ Mindkét fél komplex funkciókat lát el

¬ Mindkét fél hozzájárulása egyedi és értékes a tevékenységekhez

¬ A felek megosztják a gazdaságilag jelentős kockázatokat

Hozzájárulás-elemzésen alapuló nyereségmegosztás módszere

A felek közötti ügylet 
jellemzői

A módszerválasztás 
indoklása és a 

módszer lépései

A nyereségmegosztás 
meghatározása

A megosztandó
összevont nyereség 

meghatározása
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A nyereség-megosztásos módszer alkalmazásának lépései

1. Az értéklánc mega- és fő folyamatainak megállapítása 

2. Hozzájárulás-elemzés 

¬ A folyamatok relatív fontossága ún. kritikus sikertényezők segítségével lett 

meghatározva

¬ Minden folyamat egy kritikus sikertényezőhöz lett hozzárendelve, kifejezve azt, 

hogy melyik sikertényező érvényesülését támogatja az adott folyamat

3. Hozzájárulások arányának paraméterezése a RACI modell segítségével

A felek közötti ügylet 
jellemzői

A módszerválasztás 
indoklása és a módszer 

lépései

A nyereségmegosztás 
meghatározása

A megosztandó
összevont nyereség 

meghatározása
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A RACI modell

• Ki felelős az adott tevékenység elvégzéséért? 
(felelős végrehajtó)Responsible

• Ki számoltatható el a munka elvégzésével 
kapcsolatban? (döntéshozó)Accountable

• Kinek a véleményét kell kikérni a 
tevékenységgel kapcsolatban? (konzultált)Consulted

• Kit szükséges tájékoztatni? (tájékoztatott)Informed

A felek közötti ügylet 
jellemzői

A módszerválasztás 
indoklása és a módszer 

lépései

A nyereségmegosztás 
meghatározása

A megosztandó
összevont nyereség 

meghatározása
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Esettanulmányok a transzferár elemzésben és 
dokumentációban – adóellenőrzési tapasztalatok a 
LeitnerLeitner gyakorlatából 
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Kölcsönügyletek transzferárazási problémái

Háttér

¬ „A” külföldi (svájci) vállalkozás kölcsönt nyújtott „B” magyar kapcsolt 
vállalkozásának 2014-ben

¬ Határozott időre: 5 év

¬ Fix kamat: 6%

¬ Valutanem: CHF (EUR-ra átszámolva kb. 50 millió)

¬ Törlesztés: a hitelezési idő végén, egy összegben

¬ A kölcsön nincs biztosítva

¬ „B” magyar vállalat kapott kölcsönt független pénzügyi intézetektől is (pl. 
bank) pár évvel korábban (2011-2012 közötti időszakban) 

¬ Konstrukciónként határozott időre, 3-6 év közötti időszakokra 

¬ Fix 2-4% közötti kamatozás

¬ Valutanem: EUR (EUR-ra átszámolva kb. 10-40 millió közötti összegek)

¬ Törlesztés: havonta, egyenlő részletekben

¬ A kölcsön biztosított (ingatlan, kapcsolt fél által adott garancia)

Kölcsönügyletek 
transzferárazási 

problémái

Egy üzletág átruházás 
tanulságai

Amikor a transzferár 
nyilvántartás nem 

meggyőző

Szállítmányozásban 
alkalmazott 

profit split
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¬ „B” magyar vállalkozás felkért egy magyar tanácsadó céget a 2014. évi transzferár 
nyilvántartás elkészítésére 

¬ A Bloomberg adatbázis felhasználása

¬ Az elemzés több, a cégcsoporton belüli kölcsön szempontjából releváns faktor 
figyelembevételével készült:

¬ Régió, Hitelszerződés ideje, Hitel futamideje, Hitel típusa („term” –
meghatározott futamidőre nyújtott hitel), Hitelfedezettség, Hitel pénzneme, 
Referenciaráta (EURIBOR, Euro Libor, LIBOR referenciakamatú hitelek), 
Kamatinformációval nem rendelkező hiteltranzakciók kiszűrése, Hitelösszeg

¬ + Kamatfelár kiigazítása

¬ Változó kamatozású hitelek fix kamatozásúvá alakítása, A kamatok 
kiigazítása fedezettel nem rendelkező hitelről alárendelt hitelre, 
Országkockázat alapján történő kiigazítás

¬ A Bloomberg adatbázis elemzés eredménye

¬ A transzferár elemzés megerősítette, hogy a 6%-os kamat szokásos piaci árnak 
minősül 

¬ Összehasonlítható vállalati kötvények kamatai alapján

Kölcsönügyletek transzferárazási problémái

Kölcsönügyletek 
transzferárazási 

problémái

Egy üzletág átruházás 
tanulságai

Amikor a transzferár 
nyilvántartás nem 

meggyőző

Szállítmányozásban 
alkalmazott 

profit split
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¬ Probléma: a magyar adóhatóság (NAV) által végrehajtott transzferár 
korrekciók 

¬ A NAV elutasította a TP nyilvántartást és „B” magyar vállalkozás által felvett 
független banki kölcsönöket azonosította belső összehasonlítható adatokként

¬ Indok: a belső összehasonlítható adatok mindig megbízhatóbbak, mint a külső 
összehasonlítható adatok 

¬ Kisebb transzferár korrekciókat is elvégeztek a banki kölcsönöknél az eltérő 
pénznemre tekintettel 

¬ Azonban a NAV már nem végzett további módosításokat például a 
biztosítékokban lévő különbségekre tekintettel

¬ Indok: a csoporton belüli hitelezést eleve úgy kell tekinteni mintha biztosítva 
lennének a felek

¬ A NAV által számolt szokásos piaci ársáv 3% körüli volt, ami jelentős 
adókülönbözetet eredményezett, kb. 80 millió Ft

Kölcsönügyletek transzferárazási problémái

Kölcsönügyletek 
transzferárazási 

problémái

Egy üzletág átruházás 
tanulságai

Amikor a transzferár 
nyilvántartás nem 

meggyőző

Szállítmányozásban 
alkalmazott 

profit split
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¬ Konklúzió

¬ Belső forrásból származó összehasonlító adatok elsődlegessége!

¬ Amennyiben fellelhető belső forrásból származó összehasonlító adat (független 
banktól felvett kölcsön, stb.) akkor már érdemes foglalkozni az 
összehasonlíthatósággal.

¬ Ha mégis külső adatokhoz fordulunk: részletes és alapos indoklással szükséges 
elvetni a belső forrásból származó adatokat.

¬ Csak ezt követően érdemes adatbázis-kutatást végezni és így külső forrásból 
származó információkkal dolgozni. 

¬ Amennyiben a fentiek elmaradnak, úgy a NAV könnyen alkalmazhat saját 
belátása szerinti megközelítéseket

¬ Az egyébként kevésbé összehasonlítható belső adat elsődleges lesz az 
adatbázis-kutatással szemben

Kölcsönügyletek transzferárazási problémái

Kölcsönügyletek 
transzferárazási 

problémái

Egy üzletág átruházás 
tanulságai

Amikor a transzferár 
nyilvántartás nem 

meggyőző

Szállítmányozásban 
alkalmazott 

profit split
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Egy üzletág átruházás tanulságai

¬ Magyar adóalany gyártó cég, Osztrák csoportvállalattól átveszi a 
kereskedelmi tevékenységet

¬ A kifizetett ellenérték: 2,5 millió Euró (kb. 775 millió Ft)

¬ Adóhatósági ellenőrzés: 2014. évre vonatkozóan, 2017-ben

¬ A nagy tanácsadó által készített transzferár dokumentáció a cég gyártó 
tevékenységével összefüggésben készített 50+ oldalas nyilvántartásban 
összesen 1 bekezdésben említi meg a tranzakciót

¬ Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, mellyel a adóhatóság 
megnövelte a Tao. adóalapot

Kölcsönügyletek 
transzferárazási 

problémái

Egy üzletág átruházás 
tanulságai

Amikor a transzferár 
nyilvántartás nem 

meggyőző

Szállítmányozásban 
alkalmazott 

profit split
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Egy üzletág átruházás tanulságai

¬ Észrevétel: a hibás adóhatósági megítélés az ügylet hátterének hiányos 
ismeretéből adódik – az adóhatóság nem tisztázta kellőképpen a 
tényállást (Art. 97.§ (4))

¬ 2009: Zöldmezős gyártógép beruházás Magyarországon + Megállapodás az 
Osztrák csoportvállalattal közvetítői jutalékos kereskedelemről az általa 
már kiépített Nyugat európai ügyfélkör számára

¬ Mindvégig az Osztrák csoportvállalatnak volt kapcsolata a vevőkkel

¬ Az üzletág értékét az aktív ügyfelek forgalma alapján határozták meg, 
amely az átadás időszakában elérte az évi 65-70 millió EUR (azaz kb. 
20,000-22,000 milliárd Ft)

¬ Igenis a vállalkozás érdekében merült fel a költség!

¬ Párhuzamos állásfoglalás kérés a NAV-KAIG TP Főosztálytól

Kölcsönügyletek 
transzferárazási 

problémái

Egy üzletág átruházás 
tanulságai

Amikor a transzferár 
nyilvántartás nem 

meggyőző

Szállítmányozásban 
alkalmazott 

profit split
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Egy üzletág átruházás tanulságai

¬ Adóhatósági vélemény: adóalap országhatárok feletti káros 
átcsoportosítása

¬ NAV kiegészítő jegyzőkönyv: nem a vállalkozás érdekében merült fel a 
költség, a döntést nem a magyar leányvállalat hozta

¬ Végleges pénzeszköz-átadás, transzferárazásról szó sincs, mert nem jött 
létre tranzakció 

¬ Kártalanítás esetleg, de arra meg nem lenne jogosult a NAV szerint

Kölcsönügyletek 
transzferárazási 

problémái

Egy üzletág átruházás 
tanulságai

Amikor a transzferár 
nyilvántartás nem 

meggyőző

Szállítmányozásban 
alkalmazott 

profit split
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Egy üzletág átruházás tanulságai

¬ Fellebbezés: csoporton belüli értékkel bíró átadás történt, amely 
megalapozza az ellenérték kifizetését, amelyet a magyar gyártó és immár 
kereskedő cég Tao alapja terhére elszámolhat

¬ Nincs szó az adóalap országhatárok feletti átcsoportosításáról! Az 
ellenértéket Ausztriában magasabb adó terhelte, mint amilyen 
„megtakarítást” itthon az ellenérték költségkénti elszámolása eredményez

¬ Bizonyíték: a döntésben a magyar leányvállalat aktívan részt vett!

¬ Bizonyíték: az üzletág átruházás számszerű hatásának bemutatása: már 
az első évben megtérült a „befektetés” → Igenis a vállalkozás érdekében 
merült fel a költség! 

¬ Időközben megérkezik a NAV-KAIG TP Főosztály állásfoglalása: bennünket 
támogat 
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Egy üzletág átruházás tanulságai

¬ Másodfokú adóhatósági döntés: bennünket támogat 

¬ Új eljárás: további félelem eszköz vagy költség

¬ NAV új eljárás: elfogadják a költség elszámolást, megállapítás nélkül zárul 
az ügy

¬ Ha jó a transzferár dokumentáció, valószínűleg az egész ügyet el lehetett 
volna kerülni
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Amikor a transzferár nyilvántartás nem meggyőző

¬ Nemzetközi vállalatcsoportba tartozó gyártó és kereskedelmi cég, a 
transzferár dokumentációt külső segítség nélkül maguk készítik

¬ Vizsgált időszak: 2015/2016, eljárás időpontja: 2017

¬ A vizsgált üzleti évben kapcsolt vállalkozása felé összesen 11,5 milliárd Ft 
értékben értékesített, üzemi költségarányos jövedelmezősége 0,44% volt.

¬ A vizsgált ügyben az adózó szerződéses gyártó, melynek során a kapcsolt 
vállalkozás megrendeléseire, annak instrukciói alapján gyárt. A szükséges 
alap-, segédanyagokat az adózó szerzi be. Rendelkezik a szükséges 
gyártóeszközökkel, ingatlanokkal, munkaerővel. Saját számviteli, 
pénzügyi, kontrolling részlege van. Kutatás-fejlesztést nem végez, 
stratégiai vezetést teljes egészében a csoport stratégiája határozza meg. 
A gyártás és értékesítés tehát a kapcsolt vállalkozás befolyásával történik.

¬ Cost+ helyett TNMM, AMADEUS adatbázis alapján
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Amikor a transzferár nyilvántartás nem meggyőző

¬ Cost+ helyett TNMM, AMADEUS adatbázis alapján

¬ A TNMM nettó nyereségen alapuló módszer tehát a Cost+ módszerhez 
hasonlóan működik, azzal a különbséggel, hogy a bruttó jövedelmezőség 
helyett a nettó jövedelmezőség szintjét vizsgálja. Előnye, hogy kevésbé 
érzékeny az ellenőrzött és az összehasonlítható ügyletek közti 
funkcionális különbségekre.

¬ AMADEUS szűrés: Földrajzi régió → Tevékenységi kör → Függetlenség –
anya- és leányvállalatok → Aktivitás → Elérhető adatok 

¬ Eredmény: 284 vállalatból álló minta → Manuális szűrés után 51 társaság 
maradt a listában, ezen társaságok pénzügyi adataiból kiszámolták a 
működési költség arányos üzemi eredményt, 2012-2014-es átlag adatok

¬ A szokásos piaci jövedelmezőségi-tartomány (interqvartilis): 1,39-6,72%

¬ Adózónál átszámított jövedelmezőség: 0,9%

¬ Különbség: 0,49%, 57 millió Ft
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Amikor a transzferár nyilvántartás nem meggyőző

¬ Védjük, ami védhető

¬ Nem értünk egyet a T. Adóhatóság azon álláspontjával, mely szerint a 
vizsgált tranzakcióban az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer 
megbízhatóbb lenne, mint a költség és jövedelem módszere. 

¬ Másrészt, nem értünk egyet a T. Adóhatóság által kiszámított 1,39% -
6,7% interkvartilis tartományba eső költségarányos jövedelmezőséggel

¬ Meglátásunk szerint a T. Adóhatóság nem végzett el minden olyan 
szűkítési és szűrési lépést az AMADEUS adatbázis kutatás során, amely az 
adott helyzetben elvárható lett volna, és amelynek eredményeként a 
megfelelő összehasonlíthatóságot biztosító végső minta előállhatott volna

¬ Amennyiben a T. Adóhatóság valamennyi szűkítési lépést megfelelően 
elvégzett volna, úgy az adott mintát alapul véve egy 0,49% - 4,49% 
szokásos piaci jövedelmezőségi tartomány adódott volna

¬ Adóalap kiigazításnak sem lenne helye a Társaság terhére.
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Amikor a transzferár nyilvántartás nem meggyőző

¬ A Cost+ védelmében

¬ Mind a Társaság funkciói, mind pedig kockázatai rendkívül korlátozottak és így 
leginkább egy „bérgyártó” társasághoz hasonlítható transzferár szempontból. 
Következésképp, jóval távolabb áll a „teljes kockázatú gyártó” besorolástól, 
annál egy jóval kevésbé komplex egységnek tekinthető.

¬ A T. Adóhatóság nem indokolta meg a költség és jövedelem módszer 
elutasítását, holott a módszerválasztás kapcsán a Transzferár Irányelvek és a 
magyar Tao értelmében mindez elvárható lenne.

¬ Transzferár Irányelvek 2.54. és 7.40. pontjai 

¬ Továbbá, a Transzferár Irányelvek 2.3. pontja kimondja, hogy abban az 
esetben, amikor egy hagyományos módszer és egy ügyleti nettó nyereségen 
alapuló módszer egyformán megbízhatóan alkalmazható, akkor a hagyományos 
módszert kell előnyben részesíteni az ügyleti nyereségen alapuló módszerrel 
szemben. 
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Amikor a transzferár nyilvántartás nem meggyőző

¬ A TNMM gyengítésére

¬ Manuális szűrés: amelyek nem „olyan” gyártással foglalkoztak, akik a három 
évből két évben veszteségesek voltak, és akikre az adatbázisban nem volt 
elegendő pénzügyi adat. 

¬ További szűrési lépések szükségesek a nagyobb összehasonlítás végett:

1. márkanév tulajdonosként annak fejlesztésében, fenntartásában aktívan 
részt vesznek

2. on-line üzletet tartanak fenn

3. jelentős kutatási és / vagy fejlesztési tevékenységet végez

4. a tesztelt társaságtól eltérő termékkörrel rendelkeznek

5. nemzetközi kiállításokon szerepelnek

6. a megadott weboldal nem érhető el vagy egyáltalán nem rendelkezik 
weboldallal, amely alapján a társaság tevékenysége részletesebben 
megismerhető lenne

7. a weboldalról nem derül ki egyértelműen a társaság releváns tevékenysége

¬ A manuális szűrés lefolytatása után: 4 db társaságból álló reprezentatív minta, 
költségarányos jövedelmezőség: 0,49% - 4,49% 
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Amikor a transzferár nyilvántartás nem meggyőző

¬ NAV kiegészítő jegyzőkönyv

¬ Cost+: az adózó transzferár nyilvántartása hiányos: nem tartalmazza sem az 
összehasonlításhoz felhasznált adatok meghatározását, forrását, 
kiválasztásának menetét, sem a módszer kiválasztásának indokait, nem 
bizonyítja a megbízhatóságát → a módszert valójában nem is alkalmazza

¬ TNMM: a kiegészítő szűrési lépéseket elutasítják

¬ Észrevétel a kiegészítő jegyzőkönyvre

¬ Cost+: a bemutatott érvrendszerünk kellően megalapozott, a Társaság a 
késztermék-értékesítéseinek árkalkulációja során is egy költség és jövedelem 
alapú megközelítést alkalmazott

¬ TNMM: a T. Adóhatóság Amadeus adatbázis kutatás során állított elő egy 
mintát, szinte kizárólag kvantitatív szűréssel, gyakorlatilag teljesen mellőzve a 
kvalitatív szűrést: meg kell vizsgálni, hogy a valóságban is megáll-e az 
Amadeus szerinti tevékenység kategorizálás és a mintába kerülő cég azonos 
vagy hasonló körülmények mellett a Társaságéval azonos vagy hasonló 
tevékenységet lát el és hasonló kockázatokat is vállal. Elemszám növelés vs
minőség

Kölcsönügyletek 
transzferárazási 

problémái

Egy üzletág átruházás 
tanulságai

Amikor a transzferár 
nyilvántartás nem 

meggyőző

Szállítmányozásban 
alkalmazott 

profit split



52 2019.03.12. www.leitnerleitner.com

Amikor a transzferár nyilvántartás nem meggyőző

¬ NAV határozat

¬ Cost+: továbbra sem fogadja el

¬ TNMM: azonban a TNMM-ben rááll az általunk elért jövedelmezőségi 
tartományra, amelyet interqvartilis szűkítés nélkül teljes körűen elfogad

¬ Hurrá győztünk: nincs megállapítás, nincs adóhiány

¬ Ha jó a transzferár dokumentáció, valószínűleg az egész ügyet el lehetett 
volna kerülni
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Szállítmányozásban alkalmazott profit split

¬ Háttér

¬ A vállalat csoport a világ 10 legjobbja közé tartozik, aki képes egyablakos, 
integrált, végfelhasználói árufuvarozási ("FM") és szerződéses logisztikai ("CL") 
megoldásokat kínálni az ügyfelek számára több földrajzi területen. 160 ország, 
több mint 42 000 alkalmazott 1000 telephelyen.

¬ Szerződéses logisztika (CL): Légi, vízi és szárazföldi szállítmányozás egy mátrix 
szervezetben, földrajzilag központosított klaszterek segítségével működik: ezek 
követik a központi irányítás szabványait és az központ által kialakított üzleti 
gyakorlatot

¬ Árufuvarozás (FM): légi, vízi és szárazföldi teher-szállítmányozás, vámügynöki 
tevékenység, helyi beszedési és szállítási szolgáltatások, anyaggazdálkodás, a 
raktározás, a kereskedelem megkönnyítése és beszerzése, integrált logisztikai 
és ellátási lánc menedzsment szolgáltatások. Világszerte (FM) működő 
hálózatokkal rendelkezik, beleértve az EMEA-t, Ázsia csendes-óceáni térségét és 
az Amerikát is.
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Szállítmányozásban alkalmazott profit split

¬ Transzferárazási feladat

¬ Az FM-szolgáltatásokkal kapcsolatos vállalatközi tranzakciók: a nemzetközi 
határokon átnyúló FM-szolgáltatásokban két vagy több helyi leányvállalat vesz 
részt 

¬ Főként: légi és vízi (óceáni) árufuvarozás tekintetében 

¬ Bruttó nyereségrészesedés az egyes kereskedelmi sávonként (=Profit Split)

¬ A nyereség-megosztásos módszer elterjedt árufuvarozási ágazatban, független 
felek között is
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Szállítmányozásban alkalmazott profit split

¬ Profit Split a gyakorlatban

¬ A rendeltetési hely szerinti leányvállalat (általában) kapcsolatban van az 
ügyféllel, megszerzi a munkát és begyűjti a bevételt.

¬ Az árufuvarozás költségei annál a leányvállalatnál maradnak, amelyiknél 
felmerültek

¬ Kiszámítják a bruttó nyereséget (bruttó bevétel mínusz szállítás költségei és a 
közvetlen és közvetett működési költségek), majd ezt a nyereséget 50%-50%-
ban megosztják a két érintett leányvállalat között

¬ A hozzáférési költségek, mint például a vámbeviteli díjak, a csomagolás, a 
biztosítás, a dokumentumforgalom szintén szerepelnek a nyereségmegosztás 
számításaiban, 

¬ Az értéknövelő szolgáltatások (mint például az újraszabályozás, a címkézés és 
az árcímkézés, vagy a hozzáadott biztonság) azonban nem szerepelnek a 
nyereség felosztásában, mivel az egyes leányvállalatok önálló szolgáltatásként 
értékesítik és nyújtják őket.
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¬ Az ügy nehézségei

¬ A magyar leányvállalat veszteséges volt: az egyébként pozitív üzemi (üzleti) 
eredményt a cégcsoport szinten alkalmazott nyereség megosztás fordította át 
negatívba

¬ A csoport a nyereség-megosztás mellett TNMM módszerrel is megállapította az 
elvárt nyereséget (másodlagos teszt módszer): azonban a magyar leányvállalat 
a TNMM IQR alatt volt

¬ Ok: hiányzó számviteli és adózási tételek – nem volt szabványosított számviteli 
alap

¬ További aggályok a módszer alkalmazásával kapcsolatban:
50%-50%-os részesedés differenciálás nélkül

¬ Eredmény: transzferár korrekció önellenőrzéssel való elvégzése
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Transzferár üzletág által nyújtott szolgáltatások

transzferár-tanácsadás

adatbázis kutatások, benchmark tanulmány

transzferár dokumentációk elkészítése, felülvizsgálata, aktualizálása

szakmai támogatás az adóellenőrzések során is

képviselet hatósági ár-megállapítási (APA) és MAP eljárásban
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Köszönjük a figyelmet!
Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre!

Kapcsolattartó

Irodáink

Elérhetőségeink

Fotiadi Ágnes
Transzferár Üzletág Vezető

A 1027 BUDAPEST, Kapás u 6-12
T +36 1 279 29-30, F +36 1 209 48-74
E fotiadi.agnes@leitnerleitner.com

Judit Jancsa-Pék LL.M.
Partner

A 1027 BUDAPEST, Kapás u 6-12 
T +36 1 279 29-46, F +36 1 209 48-74
E jancsa-pek.judit@leitnerleitner.com



60 2019.03.12. www.leitnerleitner.com

Kapcsolattartó

Irodáink

Elérhetőségeink
beograd

bratislava

budapest

graz

kecskemét

linz

ljubljana

praha

salzburg

sarajevo

wien

zagreb

zürich

sofia
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LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

SRB 11000 BEOGRAD, Knez Mihailova Street 1-3

t +381 11 655 51 05 f +381 11 655 51 06

e beograd.office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner Tax s.r.o.

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3

t +421 2 591 018-00 f +421 2 591 018-50

e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Leitner + Leitner Tax Kft

H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12

t +36 1 279 29-30 f +36 1 209 48-74

e budapest.office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner GmbH

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

A 8041 GRAZ, Liebenauer Tangente 6

t +43 316 426100 f +43 316 426100-763 
e graz.office@leitnerleitner.com

Leitner + Leitner Tax Kft

H 6000 KECSKEMÉT, Munkácsy Mihály u. 19

t +36 76 884 021 
e kecskemet.office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner GmbH

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32

t +43 732 70 93-0 f +43 732 70 93-156

e linz.office@leitnerleitner.com

Leitner + Leitner d.o.o.

SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159

t +386 1 563 67-50 f +386 1 563 67-89

e ljubljana.office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner Tax s.r.o.

CZ 180 00 PRAHA 8, Voctářova 2449/5

t +420 22 888 3900

e praha.office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner Salzburg GmbH

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7

t +43 662 847 093-0 f +43 662 847 093-825

e salzburg.office@leitnerleitner.com

Leitner + Leitner Revizija d.o.o.

BIH 71 000 SARAJEVO, Ul. Hiseta 15

t +387 33 465-793

e sarajevo.office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner GmbH

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

A 1030 WIEN, Am Heumarkt 7

t +43 1 718 98 90 f +43 1 718 98 90-804

e wien.office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

HR 10 000 ZAGREB, Heinzelova ulica 70

t +385 1 60 64-400 f +385 1 60 64-411

e zagreb.office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner Zürich AG
CH 8032 ZÜRICH, Zeltweg 7
t +41 44 226 36 10 f +41 44 226 36 19
e zuerich.office@leitnerleitner.com

Kooperationen & Mitgliedschaften

Tascheva & Partner
BG 1303 SOFIA, Ulitsa Marko Balabanov 4
t +359 2 939 89 60 f +359 2 981 75 93
e office@taschevapartner.com


