
 

 

 

Változások az OECD Irányelvekben 

 

 

Az elmúlt 15 év tapasztalatai alapján az OECD átdolgozta, és annak Tanácsa 

2010. július 22-én el is fogadta a Transzferár Irányelvek új változatát, mely 

dokumentum a transzferárazás nemzetközi szabályozási keretét adja meg. 

 

Szokásos piaci ár elve Az új dokumentumban megerősítésre került, hogy a 

szokásos piaci ár elve a legmegbízhatóbb eszköz a 

vállalatközi tranzakciókban alkalmazott árak vizsgálatára. 

„Legalkalmasabb 

módszer” elve 

Megszűnik a hierarchia a hagyományos és a nyereségen 

alapuló módszerek között. Az eddigi hagyományos 

módszerek elsőbbségét a legalkalmasabb módszer elve 

váltja fel, kiegészítve az összehasonlíthatóság fokozott 

vizsgálatával. 

Ügyleti nyereségen 

alapuló módszerek 

A dokumentum részletes iránymutatással szolgál az ügyleti 

nettó nyereségen alapuló (TNMM - Transactional Net 

Margin Method) módszer alkalmazási területeiről, 

előnyeiről és hátrányairól, valamint a szokásos piac ár 

megállapításánál használt jövedelmezőségi mutatók 

meghatározásáról.  

Az Irányelvek a nyereségmegosztásos (Transactional Profit 

Split Method) módszer esetében azonban továbbra is 

óvatosságra intenek a módszer bonyolultságából és a 

bizonytalan eredményekből adódóan. 

Összehasonlíthatóság Az adózónak az összehasonlító ügyletek kiválasztása során 

kiemelt, a korábbiaknál még nagyobb hangsúlyt kell 

helyeznie az összehasonlíthatóság vizsgálatára a 

következő szempontok alapján: 

- eszközök, szolgáltatások jellemzői; 

- funkcióelemzés; 

- szerződéses feltételek; 

- gazdasági feltételek; 

- üzleti stratégia; 

- egyéb speciális körülmények, mint pl. veszteségek, 

kormányzati döntések hatásai, vevői minősítések. 



 

 

 

„9 lépéses eljárás” Az adatok gyűjtésénél az időtényező figyelembe vétele 

kiemelt fontosságú. Az adózónak nagy hangsúlyt kell 

fektetnie arra, hogy a dokumentációban érvényesüljön az 

összehasonlíthatóság, mindamellett az elemzések 

gazdaságilag megalapozottak és átláthatóak legyenek. 

Az új Irányelvek a meglévő gyakorlat mellé egy kilenc 

lépésből álló folyamat („The 9 step process”) elvégzését 

ajánlják, amely megkönnyíti az összehasonlító elemzések 

elkészítését. 

 

Az új Irányelvek kevésbé átfogóan közelítik meg a transzferár dokumentáció 

témáját, így a jövőben hatékonyabb segítséget nyújthatnak majd a 

dokumentációk elkészítése során, valamint a vitás ügyek kezelésében. 

 

*** 

 

Amennyiben további kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, keresse 

munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken: 

 

Nagy Attila 

Értesítési igazgató 

Tel: +36 70 310 2123 

E-mail: attila.nagy@premierone.eu 

 


