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1. A kutatás előzményei, célkitűzései 

 

1.1. A témaválasztás indoklása 

 

A világkereskedelem több mint 60 százaléka kapcsolt vállalkozások 

között zajlik.1 Az OECD szakértőjének 15 éves becslését azóta is gyakran 

visszahallani. A WTO 2016-os statisztikai jelentése szerint a világ áruforgalma 

16 200 milliárd dollár, míg a szolgáltatáscsere értéke 4680 milliárd dollár volt 

2015-ben.2 Ennek az óriási volumennek a többsége pedig olyan cégek között 

cserél gazdát, amelyek valamilyen tulajdonosi vagy irányítási függésben 

vannak egymástól. Miután az egyes országok között az adózás mellett rengeteg 

egyéb szabályozási eltérés is van, értelemszerűen merül fel a lehetőség, hogy 

a két vagy több országon átívelő kereskedelmi kapcsolataikat a cégek oly 

módon alakítják, hogy az számukra minden szempontból a legkedvezőbb 

legyen. A legkézenfekvőbb természetesen az adózási előnyök kihasználása. A 

mai adózási viszonyok között egy nemzetközi tranzakción keletkezett profitot 

terhelhet 40 százalékos, de akár 0 százalékos adó is, ha valamely vállalat 

kihasználja az adóparadicsomok által nyújtott lehetőségeket.  

Mindezekből következően, ha a nemzetközi adótervezés, 

adóoptimalizálás, adóelkerülés, adócsalás területére akar valaki lépni, akkor a 

legkézenfekvőbb megoldás, hogy egymással függelmi (kapcsolt) viszonyban 

lévő vállalatok közötti tranzakciók segítségével átcsoportosítják profitjukat a 

magas adókulcsú országokból az alacsony vagy nulla adókulcsú országokba. 

Ezen tranzakciók szerződéses feltételei képezik a transzferárazás témakörét. 

                                                 
1 Neighbour [2002] 29. o. 
2 WTO [2016] 14–15. o. 
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Elsősorban az árazási kondíciók, de jó néhány egyéb, a végső árat, 

kockázatviselést meghatározó feltétel is a transzferárazás témakörébe tartozik. 

Egy-másfél évtizeddel ezelőtt a transzferárazás területe még a 

legfejlettebb OECD-országokban is csak a legszűkebb adószakmai körökben 

dolgozókat foglalkoztatta. Az elmúlt években ez a terület egyre kiemeltebbé 

vált mind az adópolitikát szabályozó hatóságok, a vállalatok, az adótanácsadók 

és – mint a bevezető idézetből is látszik – mind a politikusok körében. Ma már 

nagyon sok országban van részletes transzferár-szabályozás. Némi késéssel, de 

Magyarországon is elindult ez a folyamat, amelyet a Pénzügyminisztérium 

2003. évi részletes transzferárazási szabályokat tartalmazó rendelete gyorsított 

fel.3 Az Ernst & Young 2010-es globális felmérése szerint a nagy 

multinacionális cégek a transzferárak területét jelölték meg legfontosabb 

adózási problémájukként.4   

Az elmúlt években először a szabályozás oldalán – mint a 

Pénzügyminisztérium az adópolitikáért is felelős vezető –, majd egy nagy 

tanácsadó cégben – mint partner – az ügyfelek oldalán kerültem kapcsolatba a 

transzferárazással. Számtalan tévhit alakult ki az üzlet és a politika világában 

erről a területről. Emlegetik a költségvetés első számú veszélyforrásaként, a 

vállalkozók túlzott adminisztrációs terheinek mintapéldájaként, a nemzetközi 

adóverseny egyik fontos területeként… Folytathatnám tovább a sort. Sok 

igazság van ezekben az állításokban, de további kutatások szükségesek, hogy 

jobban érthető legyen a transzferárazás és annak hatása a nemzetközi 

adóversenyre, az egyes országokban kimutatott profit nagyságára és a 

befizetett társasági adók mértékére. Disszertációm célja ehhez a kutatáshoz 

való hozzájárulás. 

 

                                                 
3 Pénzügyminisztérium [2003]. 
4 Oosterhoff [2011] 159. o. 



6 

 

 

 

1.2. A kutatás célja 
 

A dolgozatban részletesen kívánom elemezni, hogy a transzferárazási 

szabályozások mennyiben tudják betölteni ezt a szerepüket, milyen 

szabályozási változásokkal lehetne javítani a szabályozás, a nemzetközi 

együttműködés lehetőségeit. Az elemzés kereteiben felállított tézisek 

vizsgálata alapján fel kívánom tárni, hogy a transzferárazási lehetőségek 

mennyiben jelentenek hatékony megoldást, és mennyiben kell más területeken 

érdemi változásokat kikényszeríteni a jogalkotásban és a nemzetközi 

kooperációban. Ennek során az irodalmi áttekintésen túl részletesen kívánom 

elemezni a transzferárazási szabályozások működését, az adóversennyel való 

összefüggéseit, az adminisztrációs terhek alakulását. A kutatást fontos 

kiterjeszteni a nemzetközi adózás olyan összefüggéseire, amelyek alapvetően 

meghatározzák a nemzetközi adózás kereteit. Idetartozik a banktitok, a 

nemzetközi adatcsere, a cégregiszterek nyilvánosságának, az 

adóparadicsomok együttműködési feltételeinek a vizsgálata. A kutatásban ki 

kellett térnem arra, hogy a nemzetközi adóharmonizáció lehetőségei, esélyei 

mennyiben javíthatják az adóbeszedés hatékonyságát, mekkora szintű 

harmonizációra van esély. A dolgozatban az elméleti kutatás és a gyakorlatban 

szerzett tapasztalatok együttes felhasználása vezetett el a kutatás céljainak 

megvalósításához. 

A kitűzött célokhoz kapcsolódóan a következő hipotéziseket 

fogalmaztam meg. 

1. HIPOTÉZIS. A transzferárazásnak az elmúlt évtizedekben kialakult 

nemzetközi rendszere egyre kevésbé támogatja a vállalatcsoportok hatékony 
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belső elszámolási rendszereinek a kialakítását, és nem akadályozza meg a 

nemzetközi adótervezésen keresztül megvalósuló adóelkerülést, adócsalást. 

 

Legfontosabb feltételezésem, hogy a nemzetközileg kialakult transzferárazás-

szabályozások határozzák meg a nagy vállalatcsoportok belső elszámolásainak 

rendszerét, és ezek a belső rendszerek elsősorban a szabályozásnak való 

megfelelelést szolgálják ahelyett, hogy az egyes csoporttagok közötti valós 

értékteremtés bemutatására koncentrálnának. A szabályozási megfelelés 

kényszere ellenére a transzferárazás ma nem képes megakadályozni az 

adóoptimalizálási célú nemzetközi jövedelemáramoltatást. Az adóhatóságok 

alig találnak fogást a szofisztikált transzferárazási módszerekkel kialakított 

kapcsolt tranzakciókon. 

 

2. HIPOTÉZIS. A transzferár-szabályozásban meghatározóvá vált az eljárások 

formális megközelítése. 

A túlzottan formális megközelítés miatt nem a valós tartalom határozza meg a 

kapcsolt vállalatok közötti tranzakciók árazásának rendszerét, és az 

adóhatóságok megközelítését is elsősorban a formalizmus jellemzi. Annak 

ellenére, hogy sok országban  a valós tartalmat hangsúlyozó alapelvek az 

általánosak, a mindennapok gyakorlatában a formális megközelítés tekinthető 

a legelterjedtebbnek. Annak ellenére, hogy a transzferárazás alapvetően a 

közgazdasági, pénzügyi elemzés logikájára épül, az adóhatóságok és a 

bíróságok az aszimmetrikus információs hátrányuk miatt főként a 

transzferárazás dokumentációira koncentrálnak, és nem tudják a tényleges 

értékteremtési arányokat eltorzító árazási rendszereket hatékonyan kezelni. 

 

3. HIPOTÉZIS. A transzferárazás dokumentációinak elkészítése jelenti az egyik 

legsúlyosabb bürokratikus terhet a vállalatcsoportok számára. 
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A nemzetközi szabályozási környezet elmúlt évtizedekbeli liberalizálódása, a 

tőke, a munkaerő, az áruk és szolgáltatások szabadabb áramlása folyamatosan 

növeli a nemzetközi üzleti viszonyok komplexitását. Különösen élen jár ebben 

a folyamatban az Európai Unió, amely számára gazdasági téren az egyik 

legfontosabb alapelv a gazdasági szerveződés szabadsága. A bonyolultabb 

üzleti modelleket végigtekinteni a transzferárazás klasszikus dokumentációs 

módszereivel gyakorlatilag lehetetlen. Eközben a dokumentációk terjedelme, 

összetettsége folyamatosan nagyobb lett, és már az érintett vállalatok, de az 

adóhatóságok számára sem áttekinthetők – különösen, ha a nagy 

multinacionális cégek több száz vagy ezres nagyságú, többszintű leányvállalati 

rendszerére gondolunk. 

 

4. HIPOTÉZIS. A nemzetközi adóelkerülés, adócsalás elleni küzdelemnek a 

legígéretesebb terepe nem a transzferárazás területén keresendő. 

A nemzetközi adóelkerülés, adócsalás egyik bűnbakjaként politikusok gyakran 

hajlamosak a transzferárazás rendszerét megjelölni. A transzferárazás csak egy 

– az évtizedekkel ezelőtti nemzetközi gazdasági rendszerben kialakult – 

módszer, amely az alapjaiban megváltozott gazdasági környezetben már nem 

képes hatékonyan kiszolgálni az adóhatóságok követelményeit. A 

transzferárazási rendszer szigorítása, akár a büntető jog eszközeinek 

alkalmazása hozhat átmeneti részsikereket, de a nemzetközi adóelkerüléssel, 

adócsalással kapcsolatos problémák megoldását elsősorban a transzferárazás 

területén kívül kell keresni. 
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2. Anyag és módszer 

2.1. Bevezetés a transzferárazásba 

 

A nemzetközi pénzügyi folyamatok globalizálódása, a 

világkereskedelem robbanásszerű bővülése, a nemzetközi konfliktusok, 

háborúk által kiváltott nagyarányú migrációs hullámok olyan lehetőségeket és 

igényeket teremtettek, aminek következtében sok ország olyan csábító 

jogrendszert, pénzügyi intézményrendszert épített ki, amelyben számottevő 

adóelőnyöket, titkosságot, névtelenséget, stabilitást és biztonságot kínáltak 

azon cégeknek, magánszemélyeknek, akik adócsalásra, adóelkerülésre vagy 

vagyonmenekítésre alkalmas helyet kerestek. Ebben az új világban vált 

lehetővé a különböző országok között adóalapok átcsoportosítása és ezen 

keresztül jelentős adóelőnyök realizálása. Ha egy országban van megbízható 

jogi környezet és bankrendszer, kikezdhetetlen a banktitok intézménye, akkor 

az alacsony kockázat miatt nagy a kísértés a nemzetközi szintű adóelkerülésre. 

A kedvező adózási feltételeket biztosító országok, más néven 

adóparadicsomok nagy részében nincs érdemi reálgazdasági tevékenység. A 

gazdaságilag legjelentősebb iparágak központjai, fejlesztő részlegei és a 

termelőüzemek többsége még ma is a fejlett OECD-országokban találhatók, és 

közgazdasági értelemben a profit is ezekben a magas adószintű országokban 

keletkezik. Christensen és szerzőtársai [2004] szerint „legalább a fele a 

világkereskedelemnek olyan adóparadicsomokon megy keresztül, amelyekben 

a világ GDP-jének mindössze 3 százaléka keletkezik.” (3. o.) 

Amennyiben valaki a legalitás látszatát fenntartva szeretné a magas 

adókulcsú országokból az alacsony adókulcsú országokba transzferálni a 

profitját, akkor adóalapját olyan tranzakciókon keresztül kénytelen a 

cégcsoporton belül átcsoportosítani, amely nem érinti ugyan az alapvető 
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termelési struktúráját, de kis költséggel, nagyarányú profitmozgatást tesz 

lehetővé. Ahhoz, hogy ezek a tranzakciók elérjék a kívánt hatást, a kapcsolt 

vállalatok közötti tranzakciók árait úgy kell megállapítani, hogy a profit abban 

az országban jelenjen meg, ahol adózási szempontból a legkedvezőbb. Erre 

pedig maximálisan alkalmasak a finanszírozási ügyletek, az immateriális 

jószágok adásvétele, de az árukereskedelem sem feltétlenül jár együtt az áruk 

fizikai mozgásával. Papíron jogi értelemben a fél világon körbe utazhat 

bármilyen áru úgy, hogy közben fizikailag végig ugyanabban a raktárban 

marad. A különböző adásvételi fázisokban pedig nyereség vagy veszteség 

keletkezhet, csökkentve vagy éppen növelve az adóalapot a megcélzott 

országokban. 

A fenti lehetőségeknek próbál a transzferár-szabályozás gátat vetni, és 

ellenőrzött, szabályozott keretek közé terelni a vállalatcsoportokon belüli 

tranzakciók árazását. Az első transzferár-szabályozás a ’60-as évek végén 

született meg az Egyesült Államokban.5  

A transzferárrendszer kialakításakor a szabályozó abból indul ki, hogy 

az egy „családba” tartozó, egymással függő viszonyban lévő vállalatoktól nem 

várható el, hogy kapcsolt ügyfeleikkel szemben úgy viselkedjenek, mintha 

független felek lennének. Egy csoporton belül a végső tulajdonosok, a 

cégközpont érdekei a meghatározók, és ennek minden további nélkül 

alárendelik az egyes tagvállalataik jövedelmezőségét. A transzferár-

szabályozás célja, hogy a cégcsoportok kénytelenek legyenek adózási 

szempontból a „szokásos piaci ár” elvét alkalmazni a kapcsolt felek közötti 

tranzakcióikban.  

A szokásos piaci ár (arm’s lenght principle) lényege, hogy az érintett 

felek olyan módon alakítják az egymás közötti üzleti viszonyaikat, mintha 

egymástól függetlenek lennének, és semmilyen alá-fölérendeltség nem lenne 

                                                 
5 Kéri [2008] 359. o. 
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közöttük. A csoporton belüli vállalatok egymás között szabadon állapíthatják 

meg az árakat, de a transzferár-szabályozás az adózási elszámolásaikban csak 

olyan árat fogad el, amilyet hasonló ügyleteknél a független felek 

alkalmaznának. Amennyiben egy kapcsolt ügyletnél a szokásos piaci ár elve 

alapján az eladó túlzottan magas árat határoz meg, akkor a szokásos piaci ártól 

való eltéréssel az eladó csökkenteni, a vevő pedig növelni köteles az 

adóalapját. Amit az adóalapnál az egyik ország megnyer, pontosan annyit 

veszít a másik. Az adóhatás azonban legtöbbször már aszimmetrikus. 

A nyertes ország adótöbblete sokszor messze nincs arányban a vesztes 

ország adókiesésével. Az Egyesült Államok 2018 előtti 35 százalék körüli 

társaságiadó-kulcsával szemben az adószint akár 1-2 százalék is lehetett az 

adóparadicsomokban. A tíz-hússzoros különbség pedig már dollár-, euró 

milliókat, milliárdokat „érhet” a nagy multinacionális vállalatok számára. Az 

aggregált költségvetési hatás pedig az Egyesült Államok, Franciaország, 

Németország számára tíz és százmilliárd dollár/euró is lehet. Ezek pedig már 

akkora összegek, hogy a vesztes országok minden lehetséges eszközzel 

megpróbálják elkerülni az  ilyen adókiesést. 

A problémakör bonyolultságát jól mutatja, hogy a szakma „bibliája” az 

OECD transzferár-irányelvei több, mint 400 oldalon fogalmazzák meg a 

tagországok számára az OECD ajánlásait.6 Az OECD-országokon túl még más 

országok sora hagyatkozik ezekre az irányelvekre, miközben az OECD-

országok sem feltétlenül egységesen adaptálják ezeket. 

A transzferár-szabályozás megjelenése Magyarországon is csak alig több 

mint 10 éves múltra tekint vissza. Az első részletes, jelen szerző által 

jóváhagyott pénzügyminiszteri szintű szabályozás 2004-ben lépett hatályba. 

Ez a rendelet tette kötelezővé a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekre 

vonatkozó dokumentáció elkészítését. Az első években az adóhatóság 

                                                 
6 OECD [2010a]. 
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elsősorban a formai követelmények teljesítését ellenőrizte, de ma már a 

tartalmi kérdések vizsgálata kerül napirendre. Az adóhivatal által évenként 

kiadott ellenőrzési irányelvek mindig kiemelten kezelik a transzferár-

ellenőrzéseket, és az adóhivatal (APEH/NAV) 2008–2012-es stratégiája is 

külön foglalkozott a transzferár-ellenőrzések fontosságával.  

 

2.2. A kapcsolt fél definíciója 
 

Az egész transzferár-problémakör kiindulópontja, hogy ki minősül 

kapcsolt félnek. Ennek definíciója nem mindig könnyen meghatározható. A 

vonatkozó jogi szabályok az esetek jó részét világosan lefedik. Kapcsolt felek 

azok, akik között meghatározó tulajdonosi kapcsolat van. Ha ez egyúttal 

tulajdonosi kontrollt is jelent, akkor nem lehet vita tárgya a kapcsolt viszony 

kérdése. Ennek megfelelően az 50 százalék + 1 szavazat és 100 százalékos 

tulajdonlás közötti részaránynál egyértelmű az összefüggés. 

A nemzetközileg elfogadott szabályozás ezért a tartalom 

elsődlegességének elve alapján rögzíti, hogy kapcsolt feleknek minősülnek 

azok a vállalatok is, amelyek között ugyan a tulajdoni részarány kisebb mint 

50 százalék + 1 szavazat, de irányítási oldalról mégis meghatározó befolyást 

gyakorolnak egymás működésére.  

 

2.3. Hol képződik a profit 
 

Még látszólag azonos típusú áruk, szolgáltatások esetében is sok olyan 

tényezőt kell értékelni, amelyek érdemben befolyásolják az árakat. Mennyiség, 

minőség, szállítási feltételek, határidők, kockázatvállalás mértéke, üzleti 

kapcsolat jellege – csak néhány azon szempontok közül, amelyekre tekintettel 

a független szereplők megalkusznak az árakról. A fenti tényezők miatt ezért 
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kiterjedt információgyűjtésre, komoly elemzésre van szükség ahhoz, hogy akár 

csak megközelítően is meg tudjuk határozni a szokásos piaci árat. 

A szokásos piaci ár ugyanis a szabályozott áraktól eltekintve a piaci 

folyamatok, a kereslet-kínálat és egyéb üzleti tényezők eredőjeként alakul ki, 

ezért ezen a területen sokkal inkább a közgazdasági, pénzügyi elemzésnek van 

meghatározó jelentősége. A transzferárak szabályozásának kiindulópontja, 

hogy keresni kell egy olyan, az ügyletet vizsgáló adóhatóságok számára is 

értelmezhető és elfogadható mércét („mankót”), amelyre támaszkodva 

meghatározhatók a transzferárak. Ez a mankó pedig az összehasonlíthatóság. 

Az összehasonlíthatóság szempontjából az OECD [2010] szerint öt tényező 

lehet fontos: 

– a termékek vagy szolgáltatások jellemzői, 

– funkcionális elemzés, 

– szerződési feltételek,  

– gazdasági körülmények, 

– üzleti stratégia.7 

 

2.4. Transzferárazási módszerek 

 

A különböző üzleti tranzakciók jellegzetességei eltérők, illetve a piacon 

rendelkezésre álló információk is nagyon különbözhetnek, ezért az elmúlt 

évtizedekben több módszer is kialakult a transzferárak meghatározására. Az 

OECD irányelvei hagyományosan három módszert preferált 2010 előtt. 

– összehasonlító független árak módszere, 

– viszonteladási árak módszere, 

– költség és haszon (jövedelem) módszer.8 

                                                 
7 OECD [2010a] 49–57. o. 
8 OECD [2001]. 
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A legutolsó, 2010-es módosítás után már az ügyleti nyereségen alapuló 

módszerek is hasonlóan kedvező megítélés alá esnek: 

– ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer, 

– ügyleti nyereségmegosztásos módszer.9 

 

ÖSSZEHASONLÍTÓ FÜGGETLEN ÁRAK MÓDSZERE (COMPARABLE UNCONTROLLED 

PRICE METHOD, CUP) 

„Az összehasonlító független árak módszere az ellenőrzött ügylet során 

átadott eszközért vagy szolgáltatásért felszámított árat összeveti egy 

összehasonlítható független ügyletben hasonló körülmények között átadott 

eszközért vagy szolgáltatásért felszámított árral.”10  

A bárki által elérhető árlisták például a legritkábban adnak eligazítást a 

részletes üzleti feltételekről és az elérhető mennyiségi kedvezményekről. Ha 

pedig valakinek mégis részletes információi vannak a versenytársak 

árazásáról, akkor könnyebb lehet a transzferárak kialakítása, de felvetődhetnek 

kartellszempontból versenyhivatali aggályok. Életszerű, hogy valaki ennyire 

ismeri a versenytársak árait? Lehet, hogy részletesen egyeztetnek róla? 

 

VISZONTELADÁSI ÁRAK MÓDSZERE (RESALE PRICE METHOD) 

„A viszonteladási árak módszerének alapja az az ár, amelyen egy 

kapcsolt vállalkozástól megvásárolt terméket egy független 

vállalkozásnak tovább értékesítenek. Ezt az árat (a viszonteladási árat) 

ezután csökkentik az árra alkalmazott, megfelelő bruttó haszonnal (a 

viszonteladási árréssel); ez képviseli azt az összeget, amelyből a 

viszonteladó fedezni kívánja értékesítési és egyéb működési költségeit, 

                                                 
9 OECD ]2010a]. 
10 OECD [2010a] 69–70. o. 
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és amelyből – az elvégzett feladatok függvényében (figyelembe véve 

az igénybe vett eszközöket és a vállalt kockázatokat) – megfelelő 

nyereséget akar elérni. A viszonteladási árrés levonása után 

fennmaradó összeg tekinthető – a termék beszerzésével kapcsolatos 

egyéb költségekkel való helyesbítés után (pl. vámilleték) – az eszközök 

kapcsolt vállalkozások közötti eredeti átadása szokásos piaci árának. 

Ez a módszer valószínűleg a marketingműveleteknél a 

leghasznosabb.”11  

 

KÖLTSÉG ÉS HASZON (JÖVEDELEM) MÓDSZER (COST PLUS METHOD) 

„A költség és haszon módszer alapja az a költség, amely az áru (vagy 

szolgáltatások) szállítójánál merül fel egy ellenőrzött ügyletben az áruk 

vagy a szolgáltatások kapcsolt vevő részére való értékesítése vagy 

nyújtása során. Ezután egy megfelelő költségarányos haszonnal 

növelik a költséget egy elfogadható nyereség elérése céljából, 

figyelembe véve a végzett tevékenységet és a piaci feltételeket. A 

költségarányos haszon fenti költséghez való hozzáadása után kapott 

összeg tekinthető az eredeti ellenőrzött ügylet szokásos piaci 

árának.”12  

A költség és haszon módszernek két buktatója lehet. A költség és a haszon. 

Az adóhivatali vizsgálatok többsége a haszonrészre koncentrál, és kevéssé 

foglalkozik a költségrésszel. Egy szokásos 5–10 százalékos haszonkulccsal 

számolva pedig a végső szokásos piaci ár 90–95 százaléka a költség, amit 

gyakran adottságnak tekintenek, pedig a költség oldal is tartalmazhat olyan 

elemeket, amelyek kevéssé felelnek meg a szokásos piaci ár elveknek. 

Különösen ott lehet ez probléma, ahol a kapcsolt ügyletek mellett jelentős 

                                                 
11 OECD [2010a] 72. o. 
12 OECD [2010a] 78. o. 
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részarányt képvisel a független felekkel folytatott üzleti tevékenység. Ilyenkor 

a belső költség felosztásával a valós költségnél többet vagy kevesebbet lehet a 

kapcsolt ügyletekre allokálni, attól függően, hogy csökkenteni vagy növelni 

akarják a vállalkozás egészének a jövedelmezőségét. Ehhez képest pedig 

gyakran elhanyagolható, hogy a haszonkulcs 1-2 százalékkal magasabb vagy 

alacsonyabb. 

A haszon része sem egyszerű ennek a módszernek. A haszonkulcsokra csak 

ritkán vannak tranzakciós szintű piaci adatok, ezért a gyakorlatban aggregált 

adatokból próbálnak az adózók vagy még gyakrabban a tanácsadóik olyan 

„összehasonlítható” adatokat találni, amelyekből piaci haszonkulcsokat tudnak 

származtatni. 

A végül kiválasztott vállalatoknál az alsó és felső kvartilisen kívül eső 

adatokat nem szokták figyelembe venni. A fenti bonyolult és időigényes 

folyamat végén az adatok leggyakrabban az alsó és felső kvartilis közötti 

tartomány, a 3-5 százalék és 8-10 százalék közé esnek. 

 

ÜGYLETI NETTÓ NYERESÉGEN ALAPULÓ MÓDSZER (TRANSACTIONAL NET 

MARGIN METHOD, TNMM) 

„Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer azt a – megfelelő alapra (pl. 

költségek, árbevétel, eszközök) vetített – nettó nyereséget vizsgálja, 

amelyet egy adóalany egy kapcsolt ügyleten realizál. Tehát az ügyleti nettó 

nyereségen alapuló módszer hasonlóan működik, mint a költség és haszon 

módszer, illetve a viszonteladási árak módszere. Ebből a hasonlóságból az 

következik, hogy az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer akkor 

alkalmazható megbízható módon, ha a használata megegyezik a költség és 

haszon módszerével vagy a viszonteladási árak módszerével.”13 

                                                 
13 OECD [2010a] 85. o. 
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A definícióból következően hasonló problémák jelentkeznek itt is, mint a 

költség és haszon módszernél. A módszer nevéből következő ügyleti jelleget a 

gyakorlatban ritkán lehet biztosítani, mivel tranzakciós adatokra elvétve lehet 

csak megbízható adatbázisokat találni. 

 

ÜGYLETI NETTÓ NYERESÉGMEGOSZTÁS MÓDSZERE (TRANSACTIONAL PROFIT 

METHOD VAGY PROFIT SPLIT) 

„Az ügyleti nettó nyereségmegosztás módszerének célja, hogy kiküszöbölje 

a kapcsolt ügyletben létrehozott vagy kikötött speciális feltételek 

nyereségre gyakorolt hatását. Célja továbbá olyan nyereségmegosztás 

meghatározása, amelyre a független vállalkozások az ügyletben való 

részvétel során elvártak volna. A módszer szerint a kapcsolt vállalkozások 

között a nyereség megosztása gazdaságilag indokolt alapon történik, 

megközelítve azt az arányt, amely egy független megállapodás alapján jött 

volna létre.” 14 

Az elmúlt évtizedekben kialakult üzleti struktúrákban mind nehezebb a 

bonyolult termelési, szolgáltatási folyamatoknál különválasztani az egyes 

funkciókat, a hozzájuk tartozó kockázatokat és jövedelmeket. Hellerstein15 

szerint a formulákon alapuló költség–haszon felosztások azon a hiten 

alapulnak, hogy a határon átnyúló kapcsolatok mind szorosabban 

kapcsolódnak egymáshoz, ezért a jövedelem forrásának azonosítása 

„elméletileg megkérdőjelezhető, és gyakorlatilag pedig kivitelezhetetlen”. 

Hosszabb távon ezért Hellerstein szerint a 21. században a formulákon alapuló 

költség–haszon felosztás lesz a preferált módszer. 

A nagy multinacionális vállalatok értékláncai egyedülálló, független 

cégeknél egyszerűen nem léteznek. A globalizáció terjedésével pedig nő az 

                                                 
14 OECD [2010a] 103.o 
15 Hellerstein [2005] 111. o. 
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olyan iparágak száma, ahol az összehasonlítható független vállalkozás fogalma 

értelmetlen, mert az adott iparágban már régen nem léteznek ilyen típusú 

cégek. A Fris–Gonnet szerzőpáros16 erre a problémára válaszul azt javasolja, 

hogy ilyenkor nem kellene a nagy vállalatcsoportokat kizárni, hanem 

ellenkezőleg, a csoportszinten konszolidált adatokat kellene az elemzésben 

felhasználni. 

 

EGYÉB MÓDSZEREK 

Az OECD irányelvein meghatározott módszereken túl sok országban 

lehetséges egyéb, tetszőlegesen kiválasztott módszer alkalmazása is, 

amennyiben az előzőkben bemutatott módszerek nem megfelelők. Ezeket 

speciális tranzakciók esetében lehet alkalmazni. A vállalatfelvásárlásoknál 

használt szokásos értékelési módszereket veszik figyelembe a csoporton belüli 

adásvételek esetében. Leggyakrabban a diszkontált cash flow módszerét 

használják, és amennyiben ez megfelel az ilyen tranzakciókban független felek 

között szokásos megközelítésnek, akkor az adóhivatalok is elfogadják az 

alkalmazását. 

 

A TRANSZFERÁR MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK PROBLÉMÁI 

Az egyik legfontosabb probléma, hogy a nyilvánosan rendelkezésre álló 

adatbázisokban található adatok összesített pénzügyi információkat 

tartalmaznak, és semmilyen módon nem különíthetőek el az egyes ügyletekre 

vonatkozó költség-, bevétel- jövedelem- és haszonadatok. Ebből következően 

az „ügyleti” jelleget nem lehet biztosítani,17 ha ezekre az adatabázisokra 

támaszkodunk.  

                                                 
16 Fris–Gonnet [2010] 102. o. 
17 Fris–Gonnet [2010] 102. o. 
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További gond, hogy a transzferárazási döntéseknél értelemszerűen csak a 

rendelkezésre álló információkat lehet figyelembe venni, ami legalább 12–18 

hónappal korábbi adatok felhasználását jelenti. A vállalkozások további 

kockázata, hogy a versenytársak részletes adatai ugyan nem nyilvánosak, de 

az adóhivatal az ellenőrzések során hozzájuthat bármely vállalkozás, akár 

ügyleti szintű adataihoz is. De miként lehet védekezni olyan megállapítások 

ellen, amelynek nem ismerhető meg a részletes háttere. Valószínűleg az egyik 

legősibb jogelv, hogy bárkit vádolnak bármivel, a „fegyverek egyenlőségének” 

elve alapján a megvádoltnak a védekezés során joga van megismerni minden, 

a vád alapját képező információt. Az Alkotmánybíróság ezt a szabályt több 

ügyben is megerősítette.18 

 

TRANSZFERÁR MÓDSZER KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA 

Az egyes tranzakciókhoz legjobban illeszkedő transzferár módszer 

kiválasztása korántsem egyszerű feladat, jellemzően egy soklépcsős folyamat 

eredménye. A nagy nemzetközi társaságoknál a transzferárazási politikát 

központilag alakítják ki, figyelemmel a legfontosabb országok legnagyobb 

tranzakcióira. A kisebb ügyleteknél használt módszerekről történő döntésnél 

ezért sokszor részletes vizsgálatok mellőzésével követik a központ gyakorlatát. 

 

2.5. Dokumentálás 

 

Az eddigiekből talán már érzékelhető, hogy a transzferárazás komoly 

bürokratikus folyamat. A szokásos piaci ár rögzítéséhez szükséges módszerek 

kijelölése, a részletes számítások, elemzések komoly erőfeszítéseket 

igényelnek az érintettektől. Ez a munka alapvetően két célt szolgál.  

                                                 
18 Alkotmánybíróság (2002) 
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Cools19 szerint a transzferárazás a vállalatcsoport belső gazdálkodásának egyik 

szignifikáns eleme. Ennek a rendszernek mindenekelőtt az egyes részterületek 

teljesítményének pontos mérését, az ösztönzési rendszerek működtetését 

kellene szolgálnia. A transzferárazás másik és a gyakorlatban egyre fontosabb 

funkciója az adóhatóságok igényeinek kiszolgálása. 

„A transzferárképzés során az adóalanyok az észszerűség határain belül 

kötelesek erőfeszítéseket tenni annak megállapítására, hogy 

transzferárképzésük a szokásos piaci ár elvével összhangban megfelel-e 

adózási célokra. Az adóhatóságoknak joguk van megkapni azokat a 

dokumentumokat, amelyek e folyamat során készültek, vagy amelyekre 

hivatkoztak annak érdekében, hogy azokat felhasználhassák a szokásos 

piaci árelv betartásának ellenőrzésére. […] Mi több, a dokumentáció iránti 

igénynek egyensúlyban kell lennie a költségekkel és az adminisztrációs 

terhekkel, különösen akkor, ha ez a folyamat olyan dokumentumok 

létrehozását feltételezi, amelyekre adójogi előírások hiányában egyébként 

nem lenne szükség. A dokumentációs igények nem róhatnak az 

adóalanyokra a körülményekhez képest aránytalanul nagy költséget és 

terheket.”20  

Az OECD-tagok többségénél és nagyon sok más országban is kötelező 

előírások szabályozzák, hogy milyen határidőre milyen dokumentációt kell az 

adóalanyoknak elkészíteniük. Ezeknek a dokumentációknak a tartalmi és 

formai követelményeit is jogszabályokban határozzák meg.  

 

 

 

 

                                                 
19 Cools [2003] 139. o. 
20 OECD [2010a] 211. o. 
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2.6. Biztonságos adómenedék (safe harbours) 

 

A szakma nagy része által túlzottnak és aránytalannak minősített 

dokumentációkészítési teher végeredménye, hogy nagyon sok ügyletnél kijön 

a szokásos 3-5 és 8-10 százalék közötti haszonkulcs, amivel sikerül teljesíteni 

a szokásos piaci ár elvét. Fris - Gonnetis [2010] megfogalmazza azt a kritikát, 

hogy  

„az összehasonlíthatóság és a szokásos piaci ár elve többet érdemel 

annál, mint hogy véletlenszerű eredményeket produkálva, 

sztenderdizált összehasonlíthatósági keresésekben merüljön ki.” 21 

Erre a nyugtalanító helyzetre válaszul találták ki a biztonságos 

adómenedék lehetőségét. Ennek lényege, hogy a vonatkozó szabályozásban 

definiált tranzakciók esetében, ha egy előre rögzített sávba beleesik az ügylet 

haszonkulcsa, akkor minden további adminisztráció, elemzés, számítás nélkül 

az ügylet elfogadottnak minősül transzferár-szabályozási szempontból.  

A biztonságos adómenedék bevezetésében és elterjedésében 

valószínűleg szerepet játszott, hogy látszólag ellenérdekű felek számára 

született kedvező megoldás. Az a kiszámíthatóság, ami az adóalany által 

befizetendő adó maximumát rögzíti, az adóhatóság számára is garanciát nyújt, 

a beszedhető adó minimumára. Ráadásul a transzferárak ellenőrzése, az 

esetleges jogviták kezelése egyik oldalon sem köt le jelentős erőforrásokat. 

Elvégre a túlzott mennyiségű dokumentáció nemcsak az adózónak teher. 

Ugyanazon a dokumentáción kell magát átrágnia az adóhivatalnak is. A végén 

pedig ritkán van érdemi eltérés az adózó és az adóhivatal véleménye között a 

haszonkulcssávról. Ilyenkor pedig már nem érdemes kötözködni. Az 

                                                 
21 Fris–Gonnet [2010] 99. o. 
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adóhivatal erőforrásai is szűkösek, és vannak más területek, ahol 

hatékonyabban használható az ellenőrzési kapacitás. 

 

2.7. Nemzetközi vonatkozások (APA, MAP) 

A nagy multinacionális vállalatok egyre nagyobb része globális oldalról 

közelíti meg a transzferárazást. A másik megközelítés, hogy a helyi vezetés 

bevonásával alakítják ki a transzferárazást. A globális adótervezésnek azonban 

csak az egyik eleme az adóminimalizáló struktúrák felépítése. Az 

adótervezésnek része a kockázatkezelés is. A kockázati tényezőket is 

figyelembe kell venni az adóalap-allokálás során. Ha nagyon agresszív az 

adóhatóság, akkor észszerű startégia lehet több adóalapot kimutatni ebben az 

országban. 

 

KÖLCSÖNÖS EGYEZTETŐ ELJÁRÁS (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE, MAP) 

Kölcsönös egyeztető eljárás során az érintett országok hivatalos szervei 

igyekeznek a kettős adóztatás elkerülése érdekében megegyezni a vitatott 

adóalap elosztásáról.  

„Az OECD irányelve szerint a kölcsönös egyeztető eljárás érinti a 

viszontmódosítást, és így az azzal kapcsolatban kifejezett legjelentősebb 

aggályok (amelyeket a későbbi részekben egyenként tárgyalunk) merülnek 

fel: 

1. a belföldi jogszabályokban meghatározott időkorlát elérhetetlenné teheti 

a viszontmódosítást, ha az ilyen korlátról nem mondanak le a vonatkozó 

adóegyezményben; 

2. a kölcsönös egyeztető eljárás túl hosszú időt vehet igénybe; 

3. az adóalany részvétele korlátozott lehet; 
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4. nem feltétlenül áll rendelkezésre olyan nyilvános eljárás, amelyek 

útbaigazítanák az adóalanyokat az eljárás alkalmazásáról és 

5. nem feltétlenül léteznek eljárások az adóhiány vagy késedelmi kamat 

behajtásának felfüggesztésére a kölcsönös egyeztető eljárás döntésének 

meghozataláig.”22 

De hasonló kritikát fogalmazott meg Biçer [2014] is, aki egyúttal felveti, hogy 

az adóalanyok számára súlyos probléma, hogy gyakran kimaradnak az 

adóhatóságok egyeztetéseiből, ami tekintettel arra, hogy csak ők rendelkeznek 

minden információval, és az esetleges következményeket is ők viselik, 

legalábbis megkérdőjelezhető.23 

 

ELŐZETES ÁRMEGÁLLAPÍTÁS (ADVANCED PRICING AGREEMENT, APA) 

A transzferárazással kapcsolatos bizonytalanságok miatt a hatóságok és 

az adózók joggal szeretnének több kiszámíthatóságot, transzparenciát és 

kezelhető kockázatot. Így a hatóságok és az adóalanyok kölcsönös érdeke, 

hogy olyan módszereket használjanak, amelyekkel csökkenthető a 

kiszámíthatatlanság és kockázat. A normál adóügyekben már régóta ismert a 

feltételes adómegállapítás rendszere (binding ruling), amivel az adózók az 

általuk fontosnak ítélt ügyletek, struktúrák megvalósítása előtt hivatalos 

véleményt (határozat) kérnek az illetékes hatóságtól, ami leggyakrabban a 

pénzügyminisztérium vagy az adóhivatal. A kiadott határozatban foglalt 

feltételek betartása esetén az adóalany előre tudja, hogy pontosan mikor és 

mennyi adót kell fizetnie. Gyakran még ennél is fontosabb haszna a 

határozatnak, hogy amennyiben az abban foglalt feltételeknek megfelelően 

valósul meg a gazdálkodási esemény, akkor az adóhivatal nem köthet bele. 

                                                 
22 OECD [2010a] 161–162. o. 
23 Biçer [2014] 84. o. 
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Ennek a rendszernek az analógiájára jött létre az előzetes ármegállapítás 

(Advanced Pricing Agreement, APA) rendszere. Az adóalanyok hivatalos 

véleményt kérhetnek a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletekre. Ha a 

hatóság által kiadott határozatnak megfelelően járnak el, akkor egyértelmű, 

hogy mennyi adót kell fizetniük, illetve nem emelhet kifogást az ügyletettel 

szemben az adóhatóság. 

A nemzetközi összefüggések miatt az előzetes ármegállapításnak is több 

típusa ismeretes.  

EGYOLDALÚ előzetes ármegállapítás (unilateral APA) az adózó csak a saját 

országának a hatóságától kér véleményt. 

KÉTOLDALÚ előzetes ármegállapítás (bilateral APA) kérelmet akkor nyújtanak 

be, ha két országban szeretne védelmet kapni az adózó. Az érintett két 

hatóságnak ilyenkor együttesen kell határozatot hoznia. 

TÖBBOLDALÚ előzetes ármegállapítás (multilateral APA) kérése akkor 

szükséges, ha az adózó kettőnél több országban kíván biztosítékot kapni. 

Bonyolult határokon átnyúló finanszírozási tranzakcióknál, kereskedelmi 

ügyleteknél kettőnél több országra is kiterjedhet egy üzleti folyamat hatása. 

 

A kölcsönös egyeztető eljárás (MAP) és az előzetes ármegállapítás 

(APA) kapcsán még egy fontos kérdés merül fel. Mind a két folyamatnak 

meghatározó eleme, hogy eltérő érdekű hatóságok próbálnak meg a nemzeti 

költségvetésekbe befizetendő adóról megegyezni. Ennek megfelelően a 

tárgyalási folyamatnak és a végeredménynek is lényeges eleme az alku. Ahol 

pedig alkura kerül sor, ott a szakmai érvek, megfontolások könnyen háttérbe 

szorulnak, aminek következtében a szóban forgó két eljárás végeredménye 

nem mindig felel meg a szokásos piaci ár elvének. Ezt a Monsenego [2014] 

által felvetett problémát24 nehezen lehet orvosolni. Ha minden érintett hatóság 

                                                 
24 Monsenego [2014] 22. o. 
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és az adózó is elégedett, akkor miért kellene ragaszkodnunk a szokásos piaci 

ár „tiszta” elvéhez. Az előzetes ármegállapítás elterjedésének egyik fő 

akadálya, hogy gyakran nagyon hosszú ideig tart a folyamat. 

 

2.8. Különös tranzakciók 

 

A transzferár-vizsgálatok évtizedes tapasztalatai alapján az adóhivatalok 

kialakult gyakorlata, hogy mely tranzakciókat vizsgálnak előszeretettel, és 

melyek azok a gyanús jelek, amelyek felbukkanásakor számíthatunk az 

adóhivatal kiemelt érdeklődésére. A különös tranzakcióknál nagy összegek 

mozognak olyan ügyletek segítségével, amelyek esetében nem áll 

rendelkezésre összehasonlítható piaci ár. Ezek a jellegzetességek elsősorban a 

pénzügyi tranzakciókra, a jogdíjas ügyletekre, a papíron „utazó” kereskedelmi 

üzletekre illenek. 

A pénzügyi tranzakciók, papíron történő áru- és szolgáltatás-adásvétel 

követésének nehézsége pedig főként abban rejlik, hogy a minimális 

tranzakciós költségek miatt a gyakoriság, a nagyságrend, illetve a felhasznált 

országok kiválasztása terén nincsenek korlátok. Bárhová, bármilyen gyakran, 

bármilyen úton lehet pénzt és terméket „utaztatni”. 

Az adóellenőrök kedvence a menedzsment díj. Miután az irányítás a cég 

igazi kulcs tevékenysége, ezért ennek a funkciónak valójában nincs piaci 

alapon történő megfelelője. Habár egy céget a vezetés tud a legkönnyebben 

tönkretenni és időnként felvirágoztatni, ezért akár szélsőséges árazás is 

elképzelhető lenne. Ennek ellenére az adóhivatali gyakorlat miatt valamilyen 

költségalapú megközelítést alkalmaznak, ami valójában eltérést jelent a 

szokásos piaci ár elvétől.  

A tranzakciók típusán túl ezek jellegzetességei is felhívhatják az 

adóhivatal figyelmét a szokatlan ügyletekre. 
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– A hiányos vagy teljesen hiányzó dokumentáció önmagában gyanakvásra 

adhat okot. A magyar rendszerben a dokumentációs hiányosságok 

fájdalmas bírságok kivetésére adhatnak lehetőséget. Dokumentáció nélkül 

az adóhatóság nehezen tudja megítélni, hogy egy kapcsolt ügylet megfelel-

e a szokásos piaci ár elvének. Emiatt nem meglepő, hogy megfelelő 

dokumentáció hiányában sokkal szigorúbban minősítik a kapcsolt 

tranzakciókat. 

– A nagy összegű tartós veszteség mindig felkelti az adóhivatal figyelmét. 

Különösen igaz ez a megállapítás, ha a csoporton belül nagy értékű 

tranzakciók valósulnak meg. Független cégeknél a tartós veszteség előbb-

utóbb olyan gazdasági lépésekhez vezet, amelyekkel megszüntethetők a 

veszteségforrások, vagy jöhet a csőd, felszámolás. A tulajdonosok nem 

szokták hosszú távon tolerálni a veszteséget. Éppen ezért tűnik gyanúsnak, 

ha egy kapcsolt cég éveken át folyamatosan veszteséges. Az adóhatóság 

feltételezheti, hogy ezt az „észszerűtlen” helyzetet csak azért fogadja el a 

tulajdonos, mert a transzferárazás segítségével más országba csoportosítja 

át a profitot. Ha pedig ez a gyanú felmerül, akkor kemény ellenőrzésre kell 

számítani. 

– Kérdéseket vethet fel, ha egy kapcsolt cég eredménye tartósan és 

jelentősen elmarad az iparági jövedelmezőségtől. Ha mindenki más képes 

jóval magasabb profitabilitással működni, akkor miért ez a cég a kivétel. 

Lehet, hogy a transzferárazásban kell keresni a választ, és már számíthatunk 

is a rigorózus adóellenőrzésre. 

– Az egyik legnehezebben magyarázható transzferárazási jelenség, ha egy 

vállalkozás a kapcsolt és a független partnereivel szemben különböző 

árazási politikát alkalmaz. Az egész transzferárazási szabályozás alapja az 

összehasonlítás. Ennek legjobb példája, ha az adott terméket, szolgáltatást 

független és kapcsolt feleknek is értékesítik. Megvan az összehasonlítási 
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alap, a lehető legkönnyebb megítélni a transzferárazási gyakorlat 

helyességét. Ezzel szemben, ha eltérő az árazási rendszer, akkor nagyon 

ütős, megalapozott érvekkel kell előállni, mert különben az adóhatóság 

biztosan megkérdőjelezi a transzferárakat. 

– Az adóhivatal bizalmát az sem erősíti, ha adóparadicsomokkal, 

transzferár-szabályozás nélküli országokkal zajlanak nagy értékű kapcsolt 

tranzakciók. Ezekben az országokban azért hiányzik a transzferárazás 

nemzetközileg elfogadott szabályozása, hogy megszerezhessék a legtöbb 

„tevékenységet” és ezzel együtt járó adóalapot és üzleti előnyt. A „csábítás” 

egyik legfontosabb eszköze pedig a transzferárazás. Az adóhatósági 

vizsgálódást megnehezíti, hogy ezek az országok nem híresek a gyors és 

hatékony információcseréről. Az OECD ezért is erőlteti több-kevesebb 

sikerrel az adóparadicsomok bevonását a nemzetközi információcserébe. 

– Az adóhivatal figyelmét a nagy összegű, rendszertelen átutalások is 

felkelthetik, különösen, ha nem érzékelhetők valós gazdasági események a 

pénzmozgások mögött. Hiteles, szakszerű és életszerű magyarázatok nélkül 

jó eséllyel komoly vizsgálatra lehet számítani. 

– Nem túl népszerűek a kapcsolt felek közötti év végi jelentős 

„kiigazítások” sem, főleg, ha ezek az adott évi adóalapot csökkentik. 

Könnyen támadhat az az érzése az adóhatóságnak, hogy amikor már jó 

közelítéssel becsülhető egy vállalkozás profitja és adóalapja, akkor a 

„túlzott” adófizetés elkerülése érdekében került sor a kiigazításra. 

Ismételten csak a hiteles, szakszerű és életszerű magyarázatok fontosságát 

kell hangsúlyozni. Ezek hiányában lehet számítani az adóhivatal 

ellenőrzésre. 

– Ha a gyanús ügyletek kézenfekvő formáját keressük, akkor különösen 

feltűnő az ingyenes szolgáltatás, termékcsere. Elvégre független felek 

között a normál piaci kapcsolatokban nem szokásos az ingyenes 
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termékszállítás vagy szolgáltatásnyújtás. Nem életszerű, hogy piaci alapon 

kerüljön sor ilyen gazdasági eseményre. Nehéz adóhivatali vizsgálatra kell 

ilyenkor is számítani. 

– Végezetül „a kerek szám mindig gyanús” – tanultam egy régi 

pénzügyminisztériumi kollégától (köszönet Láng Róbertnek). Igaza van. Ha 

bonyolult elemzések, számítások alapján kell kijönnie egy ügylet értékének, 

akkor az legalábbis nehezen hihető, hogy pont 1milliárd forint vagy 10 

millió dollár lesz az érték. A normál üzleti alkuknál is előfordul, hogy a 

szélső álláspontok közötti valahol középen, egy kerek számban egyeznek 

meg. A 4,462 millió euró és 5,781 millió euró eladási és vételi ajánlatok 

esetén könnyen lehet, hogy az alkudozó felek kerek 5 millió euróban 

állapodnak meg. Ennek ellenére a kapcsolt tranzakciók megalapozásához 

szükséges részletes számítások, elemzések végeredménye csak kivételesen 

és véletlenszerűen lehet egy kerek szám. 

 

Az előzőkben tárgyalt „különös” gazdasági események nem csak 

egyedileg valósulhatnak meg. Márpedig a halmozódás fokozottan keltheti fel 

az adóhivatal gyanakvását.  

 

2.9. A transzferárazás mint a nagy profit szivattyú 

 

Sikka–Willmott [2010] joggal állapítja meg, hogy „mivel a költség és rezsi 

felosztási módszerek nagyon szubjektívek, ezért a vállalatok nagymértékű 

szabadságot élveznek abban a tekintetben, hogy miként osztják fel ezeket az 

egyes termékek, szolgáltatások és földrajzi helyszínek között.”25 A 

visszaélések elleni küzdelem eredményességének érdekében kell megérteni a 

                                                 
25 Sikka–Willmott [2010] 3. o. 
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pontos hátteret. Oroszország, Kína és sok más fejlődő ország korrupt 

oligarchái, üzletemberei, politikusai, bürokratái gyakran igyekeznek a lehető 

legtöbb pénzt elsikkasztani, az országból kisíbolni. Számukra a transzferárazás 

mint eszköz a legalitás látszatát biztosítja. Bonyolult céghálókon keresztül, 

közvetítő cégek beiktatásával, nagy értékű ügyletek alul- vagy felülárazásával 

csapódik ki a profit egy olyan társaságnál, ahol már „jó kezekben” van a pénz. 

Ilyenkor is számít, hogy mekkorák az adókulcsok, de még inkább az, hogy az 

elsíbolt összeg biztonságban legyen a hatóságok és a közvélemény szeme elől. 

A bombabiztos banktitok, a valódi tulajdonosoknak névtelenséget nyújtó 

cégregiszter sokkal lényegesebb, mint az adómérték. És vannak országok, ahol 

a banktitok, a névtelenség és az alacsony adók „szentháromsága” mindig 

megtalálható. Ez ellen a jelenség ellen senki ne gondolja, hogy adóalap és az 

adókulcs harmonizációjával eredményesen lehet küzdeni. A csupán 

adómegtakarítás miatti transzferár-manipuláció megelőzésére szolgáló lépések 

eredményesek lehetnek, de kizárt, hogy önmagában a sikkasztást 

visszaszorítsa.  

Sikka egy másik szerzővel írt tanulmánya szerint a transzferárazás 

eredetileg csak az optimális erőforrás-allokációra szolgált, de ma már a 

különböző országok közötti profitátcsoportosítás eszközévé is vált, ami miatt 

egyes országok komoly veszteségeket szenvednek el.26  

Az Európai Unióban már több mint tíz éve beszélnek a társasági adóalap 

harmonizációjáról, de a teljes áttörést még nem sikerült elérni. Az adókulcs-

harmonizáció pedig szóba sem kerülhet. A világ többi részéről pedig ne is 

beszéljünk. Sőt a társasági adókulcsok elmúlt tíz-tizenöt évben megfigyelhető 

csökkentése valószínűleg jórészt a magas adókulcsok miatti üzleti 

elvándorlástól való félelemre vezethető vissza. Sok ország pedig az alacsony 

                                                 
26 Sikka–Haslam [2007] 2. o. 
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adókulccsal próbál meg több befektetőt elcsábítani. Ez a fajta „harmonizáció” 

igazából esetleges, és érdemben nem kezeli a vázolt problémát. 

 

2.10. Az adózás és a profitmozgatás kapcsolata 

 

Clausing [2003] szerint is megerősített összefüggés,27 hogy az adószint 

mértéke jelentősen befolyásolja az adózás előtti profit mértékét. Az Amadeus 

adatbázist felhasználva és az általános társasági adókulcsok alakulását 

figyelembe véve Dischinger [2007] a következő összefüggést rögzítette. „Az 

eredmények az mutatják, hogy az adózás előtti profit 7 százalékkal csökken 

egy leányvállalatnál, ha az adókulcs-különbség 10 százalékponttal nő az 

anyavállalathoz képest.”28 Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a 

profitáramlás nemcsak az EU-n belül figyelhető meg, de tendenciájában 

kimutatható egy masszív profit kiáramlás az EU-ból.29 Természetesen a mai 

liberalizált nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi intézményrendszerre épülő 

világgazdaságban ebben semmi meglepő nincsen. Ha az EU-n belül is 

kimutatható egy adómotivált profitallokálás, akkor ez a jelenség miért állna 

meg az EU határainál.  

 

„Azt az összefüggést találtuk, hogy a társasági adókulcs-változás növeli a 

befektetési helyszín kiválasztásánál az adókulcs szerepét, mivel a 

multinacionális cégek ösztönzése egyértelmű a tekintetben, hogy a nagy 

profitabilitású projekteket az alacsony társasági adókulcsú országokba 

telepítsék, míg a munkaintenzív projektek inkább a magas adókulcsú 

országokba kerülnek.”30  

                                                 
27 Clausing [2003] 2208. o. 
28 Dischinger [2007] 20. o. 
29 Dischinger [2007] 19. o. 
30 Becker – Fuest - Riedel [2010] 18. o. 



31 

 

A hitelből való finanszírozás adóteher-csökkentő jellemzőjét szokták 

„adópajzsnak” (tax shield) is hívni. Ha kellően nagy összegű hitelekkel 

terhelnek meg egy céget, akkor a kamatkiadás meg is haladhatja a profitot, 

aminek egyenes következménye, hogy eltűnik az adózás előtti eredmény és a 

társasági adó. Nem véletlen, hogy számos ország alkalmazza az alultőkésítés 

(thin capitalization) rendszerét, aminek célja, hogy a tőkeáttétel túlzott 

növelésével szemben szabályozási eszközökkel lépjen fel az adórendszer. 

Ennek lényege, hogy egy előre rögzített mértéken felüli adósságra jutó kamatot 

már nem lehet kiadásként – és ez által társasági adóalapot csökkentő tételként 

– elszámolni. 

Huizinga és szerzőtársai [2007], valamint Dischinger és szerzőtársai 

[2010] egyértelműen kimutatta, hogy ha magasabb az adókulcs, akkor nagyobb 

a tőkeáttétel. 31 Dischinger és szerzőtársai [2010] szerint a leányvállalatok 

kockázati szintje is jelentősen befolyásolja a tőkeáttételt.32 A magasabb 

kockázatú leányvállalatok kevésbé hajlamosak az eladósodásra, míg az 

alacsonyabb kockázatúak esetében nagyobb eladósodás figyelhető meg. Ez az 

összefüggés is jelzi, hogy az adózáson túl más tényezők is hatnak a tőkeáttétel 

szintjére. 

A nemzetközi adóparadicsomok többségükben területileg kisebb méretű 

országokban alakultak ki. Ezekre az országokra jellemző, hogy kevésbé 

támaszkodnak a jövedelemadókra. Hines–Summers [2009] mutatta be, hogy 

10 százalékkal kisebb népesség trendszerűen 1 százalékponttal kisebb 

jövedelemadó terhet jelent.33 

A cégközpontokban megjelenő nagyobb profitabilitásnak olyan speciális 

okai lehetnek, amelyek ellensúlyozzák a magasabb adók hatását. 

                                                 
31 Huizinga és szerzőtársai [2007] 16. o. Dischinger és szerzőtársai [2010] 1. o. 
32 Dischinger és szerzőtársai [2010] 21–23. o. 
33 Hines–Summers [2009] 1. o. 
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– A központok többsége abban az országban van, ahonnan az egész 

vállalatcsoport elindult. Ez az a piac, amelyet a legjobban ismernek. A hazai 

pálya előnye valószínűleg nemcsak a sportban létezik, de az üzleti életben 

is megjelenik. Jó eséllyel hazai pályán könnyebb magasabb profitabilitást 

elérni. 

– A legfontosabb profitgeneráló tényezők tendenciaszerűen 

koncentrálódnak a cégközpontban. A vezetési funkciók, K + F, marketing, 

értékesítés, immateriális jószágok kezelése gyakran a cég működése 

szempontjából meghatározó helyen, a vállalat szívében koncentrálódnak, 

eldöntve ezzel, hogy a csoporton belüli hol lesz a legmagasabb a profit. 

– Egy további lényeges tényező, hogy a vállalatvezetés lojalitása az 

anyaország iránt és az esetleges félelem a hazai adóhivatal szigorától 

együttesen biztosan hozzájárul a központok magasabb profitabilitásához. 

Ez a szempont tapasztalataim szerint még akkor is döntő lehet, ha a 

leányvállalatoknál érdemben kisebb az adóteher.  

A nagy multinacionális központok elhelyezkedése sokszor még mindig 

kötődik a hazai piachoz, a vállalat bölcsőjéhez. A nagy amerikai bankok 

többségének központja még mindig New Yorkban van. A Coca Coláé 

Atlantában. A Ford, Chrysler, General Motors pedig Detroitban. Hosszan 

lehetne még folytatni a sort mind az öt kontinensről. 

A profitot generáló tényezők közül mindig az elsők között említik az 

immateriális jószágokat. Ráadásul talán az immateriális jószágok 

kereskedelmének legkisebb a tranzakciós költsége és az időigénye. Egy jó 

ügyvéd segítségével bármely immateriális jószágot akár órák alatt lehet egyik 

vállalkozásból, országból átvinni a másikba. Ehhez képest a pénz 

transzferálása is sokkal körülményesebb.  
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Nem véletlen, hogy a transzferárazás legismertebb példái, amelyekkel 

alátámasztják visszaélésszerű alkalmazását, pontosan az immateriális 

jószágokhoz kötődnek. 

A K + F-tevékenység kedvező adóztatásának célja, hogy nagyobb 

arányú legyen az adott országban a magas profittartalmú, értékteremtő 

tevékenységek aránya. További előnye lehet az immateriális javak 

megszerzésének, hogy nem feltétlenül elég csak az eszközt mozgatni. A 

„hitelesség” érdekében némi tartalmat is fel kell mutatni, azaz funkciót és 

munkaerőt is hozzá kell rendelni ezekhez az eszközökhöz.34 Ez részben többlet 

adóbevételt jelent, és a gazdaság más területeire is tovagyűrűző kedvező 

hatásai lehetnek. 

 

  

                                                 
34 Dischinger–Riedel [2008] 20. o. 
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3. Következtetések, javaslatok 

 

Az első három javaslat az adóelkerülés, pénzmosást lehetővé tevő banktitok–

névtelenség–alacsony adókulcs „szentháromságaként” aposztrofált problémát 

érinti. Már ezeknél a javaslatoknál fontos hangsúlyozni, hogy önmagában 

egyes országok nem képesek érdemi eredményt elérni. Miután az adóelkerülés 

és az ehhez kötőtő transzferárazás is nemzetközi jelenség, ezért csak egy 

nemzetközi együttműködés, szabályozási harmonizáció lehet eredményes. 

 

1. A BANKTITOK FELOLDÁSA AZ ADÓHIVATALOK KÖZÖTTI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN. A banktitok intézménye az egyik elengedhetetlen 

feltétele bármilyen komolyabb méretű adócsalásnak, adóelkerülésnek. 

Természetesen tengernyi indokkal magyarázható a fenntartása. A cégeknek és 

állampolgároknak joguk van, hogy saját bankügyeit ne kelljen bárkinek 

kiteregetni. A nemzetközi adócsalás elleni küzdelem azonban lehetetlen, ha az 

adóhatóságoknak nincs lehetőségük a saját „felségterületükön” kívül, 

külföldön hozzáférni a potenciális adócsalók bankadataihoz. Az elmúlt 

években felgyorsult a nemzetközi adatcsere lehetőségének általánossá tétele, 

de az eddigi változások még messze nem elégségesek. Még mindig túl sok 

ország marad ki az adatcsere-kötelezettségből, és még, ahol elvileg működik 

is az információcsere, ott is túlságosan lassú és bürokratikus. 

 

2. AZ ANONIM CÉGTULAJDONLÁS LEHETŐSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSE. A 

tulajdonosok névtelenségét biztosító cégnyilvántartások teszik lehetővé, hogy 

a pénzmosás, adócsalás, sikkasztás – amelyek gyakran együttesen jelentkeznek 

– rejtve maradjanak. Azok az országok, ahol ezek a megbízhatóan 

névtelenséget nyújtó rendszerek működnek, nem tartanak attól, hogy a 
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rejtőzködő tulajdonosok abban az országban követnének el általuk üldözendő 

bűncselekményt.  

Más országok számára a névtelenség szinte reménytelenné teszi, hogy 

határon átnyúlóan kövessék a pénz útját. Hiába tudják, hogy egy ismeretlen 

tulajdonosú konkrét vállalathoz került a keresett pénz, ha utána már nem lehet 

a további pénzmozgások útját figyelni. Ha ismernék a tulajdonost, és az a 

nyomozóhatóság számára elérthető személy lenne, akkor érdemben lehetne 

nyomozni. Egy ismeretlen tulajdonosú társaság, ha továbbutalja a hozzá került 

pénzt, valószínűleg szintén elérhetetlen tulajdonosú cégeknek, onnantól 

kezdve csekély az esélye, hogy a feketepénzek útját fel lehet göngyölíteni. 

A névtelenséget természetesen nemcsak maffiózók, drogbárók 

használják ki. Számos üzleti oka is lehet, hogy sokan nem kedvelik a 

nyilvánosságot, és teljesen legális üzleti tevékenységhez is felhasználhatják a 

névtelenség lehetőségét. A normál üzleti kapcsolatokban is hasznos, ha a 

szerződő partnerek ismerik üzletfeleik valós tulajdonosi hátterét. Nem 

gondolom ezért, hogy nagyon erős indokok szólnak olyan rendszerek 

fenntartása mellett, ahol megbízottak (nominee) tűnnek tulajdonosnak, 

miközben valójában sem nem tényleges irányítói, sem nem haszonhúzói egy 

cégnek. A tartalom elsődlegességének a forma feletti elve alapján ezek a 

megoldások egyébként sem tekinthetők jogilag tisztának. Formáljogilag 

természetesen minden rendben van, minden „le van papírozva”, de a valóság 

egész más. 

A nemzetközi együttműködés, nemzetközi kényszer szükséges hozzá, de 

ennek segítségével lehetne a cégnyilvántartások teljes nyilvánosságát 

megteremteni. Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy az 

adóparadicsomokon túl a fejlett OECD-országok, például Egyesült Államok, 

Egyesült Királyság is jó példával járjanak elöl. Ha csak nyilvános tulajdonosi 

hátterű cégek vehetnének részt a nemzetközi kereskedelemben, 
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pénzáramlásban, akkor ez önmagában kikényszerítené a névtelenség 

megszüntetését. Ha pedig valaki Barbadoson vagy a Seychelle-szigeteken akar 

anonim módon éttermet üzemeltetni, az nyugodtan megteheti, mert ez nem 

fogja felborítani a nemzetközi pénzügyi rendszert. Természetesen durva 

lépésnek tűnik, és a technikai kivitelezés sem egyszerű, de ha a nemzetközi 

bankrendszer nem teljesít átutalást olyan országokból, ahol a nemzetközi 

információcsere szokásos formáit és a transzparens cégnyilvántartás szabályait 

nem alkalmazzák, akkor szinte lehetetlenné válna a komoly méretű pénzmosás, 

pénzutaztatás. Nem kizárt, hogy egy ilyen lépés mellékhatásaként megnőne a 

nemzetközi készpénzforgalom, de az igazán jelentős pénzmozgásokat 

technikai korlátok miatt rendkívül nehézkes lenne készpénzben lebonyolítani. 

  

3. A HARMADIK ÉS TALÁN A LEGNEHEZEBBNEK TŰNŐ LÉPÉS A NEMZETKÖZI 

ADÓHARMONIZÁCIÓ. Ha konszenzus alakulna ki, hogy meg kell szüntetni a 

nemzetközi adócsalás, adóelkerülés lehetőségeit, akkor erre a 

legkézenfekvőbb megoldás a nemzetközi adózásban leginkább érintett 

adónemek (társasági adó, a személyi jövedelemadó felső kulcsa, az általános 

forgalmi adó) mértékét meghatározó adószabályok szigorú harmonizációja. A 

személyi jövedelemadó átlagos kulcsa a korábban bemutatottaknak 

megfelelően nem okoz jelentős munkaerő- és adóalap-mozgást, ezért a 

harmonizációja sem szükséges. 

Ennek a megoldásnak a közeljövőben több ok miatt sincs reális esélye. 

Először is ez még a várhatóan nyertes országok egy részében sem fogadtatható 

el (például az Egyesült Államokban). A nemzeti szuverenitás feladásának ez 

már olyan szintje lenne, aminek elfogadásához ma még nincsenek meg a 

politikai feltételek. A vesztes országok részéről különösen heves ellenállásra 

kellene számítani. Az adóverseny mai győztesei biztosan nem fogják feladni 

jelenlegi versenyelőnyüket, ezáltal veszélyeztetve költségvetési bevételeiket.  
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További érv a nemzeti szuverenitás fiskális oldaláról közelíti meg a 

kérdést. Amennyiben harmonizáljuk a fő adókat, és ezáltal determináljuk a 

bevételek jelentős részét, akkor ezzel a kiadási oldal nagyságrendje is 

eldöntöttnek tekinthető. Ennek következtében a kiadási politikában is 

beszűkülne a költségvetési politika mozgástere. Jelenleg sok tekintetben a 

költségvetés kiadási oldalától függ, hogy mekkora bevételre, 

következésképpen milyen adószintekre van szükség. Ez a determináció 

nyilván nem 100 százalékos mértékű, de az biztos, hogy a kiadási oldal 

nagymértékű különbségei fenntarthatatlanokká válnának. 

A legfontosabb adókra kiterjedő nemzetközi harmonizáció ezért a 

következő 10-15 évben még nem reális lehetőség. Sokkal több eredményt lehet 

várni a látszólag sokkal kevésbé ambiciózus, de legalább érdemi 

eredményekkel kecsegtető lépésektől. 

 

4. AZ OECD BEPS-JAVASLATAINAK A BEVEZETÉSE MINDEN, A NEMZETKÖZI 

PÉNZÜGYI RENDSZERBEN ÉS KERESKEDELEMBEN ÉRINTETT ORSZÁGABA. Az 

adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás (BEPS) elleni kezdeményezés bár 

sokkal kevésbé látványos, de gyakorlati haszonnal járó kezdeményezés. Ennek 

keretében lehetne megszüntetni azokat a hibrid struktúrákat, szervezeteket, 

amelyeket eltérően kezelnek a különböző országok. Ma a nemzetközi 

adóelkerülés egyik legfontosabb eszköze, hogy ugyanaz a szervezet az egyik 

országban önálló adóalanynak minősül, míg egy másik országban 

transzparens, és adózási szempontból átlátnak rajta. De ugyanez elmondható 

például azon tranzakciókról is, ahol egy pénzáram az egyik országban hitelnek, 

a másikban pedig tőkének minősül. 

A gyakorlatban ezek a szervezeti struktúrák kizárólag adóelkerülési 

célokat szolgálnak, miközben egyértelmű, hogy ugyanaz a szervezet, 

tranzakció közgazdasági, üzleti értelemben egyszerre nem viselkedhetne 
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kétféleképpen. Természetesen az eltérő joghagyományok, különböző 

jogrendszerek történetileg kialakíthattak ilyen eltérő struktúrákat, de manapság 

ezek már inkább anakronisztikusnak hatnak, miközben remek adótervezési 

lehetőségeket nyújtanak. 

 

5. A NEMZETKÖZI ADÓSTRUKTÚRÁK TRANSZPARENCIÁJÁNAK ÁLTALÁNOSSÁ 

TÉTELE. Az érintettek körében biztosan népszerűtlen javaslat, ha bizonyos 

értékhatár felett a cégeknek adóügyeikben teljes transzparenciát kellene 

követniük. Minden, a normál szabályoktól eltérő adózási kezelést be kellene 

mutatniuk, függetlenül attól, hogy adókedvezményről, egyéb speciális 

adóösztönzőkről, adótervezési struktúrákról van-e szó.  

Üzleti értelemben az ilyen szintű átláthatóság okozhat érdeksérelmet. A 

versenytársak hamar lemásolhatják a legjobb struktúrákat, ezáltal nagyon 

hamar elveszhet az innovatív adótervezés versenyelőnye. Ugyanakkor, ha 

abból indulunk ki, hogy a vállalkozásoknak nem adó-, hanem termék- és 

szolgáltatásinnovációban, hatékony költséggazdálkodásban, kreatív 

marketingben kell versenyezniük, akkor már kevésbé bírálható az átláthatóság. 

Még egy fontos hatása lenne ennek a lépésnek. Utalnom kell a Texas 

Instrument etikai kódexének alapelveire: a cég ne lépjen meg olyan 

intézkedéseket, amelyek nyilvánosságra kerülése után a vállalat vezetői, 

tulajdonosai, dolgozói kényelmetlenül éreznék magukat, érzékelhető PR-

veszteséggel kellene számolni. Sok cégnél ez komoly visszatartó lehetne, bár 

az Egyesült Államok nagy információtechnológiai cégei az évek óta visszatérő 

kritika ellenére is még mindig külföldön adóznak profitjuk nagy része után, 

ezáltal megúszva az amerikai, 2018-ig akár 35 százalékos társasági adót is. 

Kérdés, hogy ez a transzparencia kiterjedjen-e a transzferárakra is. 

Nagyon sok esetben a transzferárazási rendszer komoly versenyképességet 

befolyásoló információkat hordoz magában. Ennek nyilvánossága valóban 
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hátrányos lehet üzleti értelemben. Ehelyett a normál megközelítésektől eltérő 

struktúrák nyilvánosságra hozatalát kellene előírni. 

 

6. A BIZTONSGOS ADÓMENEDÉK (SAFE HARBOURS) ALKALMAZÁSA. Az elmúlt 

évek egyik fő szabályozási fejleménye volt a biztonságos adómenedék 

megjelenése. Annak ellenére, hogy ez nyilvánvalóan ellentétes a 

transzferárazás szokásos piaci ár alapelvével, mégis népszerű az érintett 

vállalatok és az állami hatóságok között is. A dokumentációs kötelezettségek 

jelentős csökkenése nemcsak a vállalatok adminisztrációs terheit mérsékli, de 

az ellenőrzési tevékenység is sokkal egyszerűbb, ami állami oldalon 

szabadíthat fel erőforrásokat az adóellenőrzés területén. 

A másik fő előny a kiszámíthatóság, ami a vállalatoknál a „mennyit” 

kérdése mellett a melyik országban, melyik leányvállalatnál kérdését is 

megválaszolja. A befizetési kiszámíthatóság egyúttal a költségvetés számára is 

világossá teszi, hogy mennyi bevételre lehet számítani.  

Végezetül a transzferárazás-szabályozás logikájának egyik 

legnehezebben elfogadható része a szereplők számára, hogy egyértelműen a 

komplex dokumentációs erőfeszítések döntő része olyan tranzakciókra 

vonatkozik, ahol a szokásos piaci ár valahol az alsó és felső kvartilis közötti 

tartomány, 3-5 százalék és 8-10 százalék között van, és ezen a határon belül 

szinte bármilyen mértéket meg lehet védeni egy adóvizsgálat során. Ráadásul 

ezekhez az ügyletekhez kapcsolódó adóbevételek nagysága is elhanyagolható 

az igazán fontos tranzakciókkal mozgatható profitokhoz képest. Elvégre az 1 

millió dolláros kapcsolt ügyletből sokkal több van, mint a 100 milliós vagy 

milliárdos tranzakciókból. A nagy multikra jellemző összetett, belső 

feladatmegosztás miatt az adminisztrációs szolgáltatások többségét mind 

gyakrabban centralizálják, és úgynevezett szolgáltató központokból nyújtják 

az egyes tagvállalatok számára. 
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Mindezek alapján kijelenthető, hogy bár költségvetési szempontból 

kevésbé releváns, de a cégek és az adóhatóságok adminisztrációs 

erőfeszítéseinek többsége nagy számú kis tranzakcióra megy el. Annak 

ellenére, hogy a biztonságos adómenedék talán nem felel meg a tiszta 

transzferárazási elveknek, de a szélesebb körű elterjesztése csökkentené a 

bürokratikus terheket, és több erőforrás maradna a valóban meghatározó 

tranzakciók dokumentálására, ellenőrzésére. 

A standardizált, széles körben nyújtott, akár a piacon is könnyen elérhető 

adminisztratív szolgáltatásoknál a biztonságos adómenedék alkalmazásának 

lehetővé tétele nem veszélyezteti a költségvetés bevételeit, és érdemben nem 

torzítja el az egyes országok közötti profit- és adóeloszlást. 

 

7. A TARTALOM ELSŐBBSÉGÉNEK (SUBSTANCE OVER FORM) ELVE AZ 

ADÓZÁSBAN. Ennek a ma már számos országban alkalmazzott elvnek a 

rögzítése nagyon könnyű a jogszabályokban, de hihetetlenül nehéz a gyakorlati 

megvalósítása. Ráadásul az adózásban ritkán vannak nagyon tiszta „fekete-

fehér” szituációk. A vállalkozás szabadságának széles körben elfogadott elve 

alapján a mai liberalizált pénzügyi és kereskedelmi világban szinte bármilyen 

árut, szolgáltatást szabadon lehet adni-venni független felek között. Ugyanezt 

a jogot nem lehet elvitatni a kapcsolt felek között sem. Az igazán nagy értékű 

ügyletek mindig speciálisak és komplexek, nehezen áttekinthetők. Különösen 

az internet világában a szolgáltatások teljesítésének helye is bizonytalan. Mi a 

fontosabb? Az, hogy hol telepedett le a szolgáltatás nyújtója, milyen csatornán 

keresztül zajlik az értékesítés, vagy éppen hol található meg a szolgáltatás 

igénybe vevője. 

Az OECD adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni BEPS-

kezdeményezése többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ. A tartalom 

elsődlegességének a forma feletti elve alapján egyfajta „valóságtesztet” 
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kellene alkalmazni, de elméleti alapon ezt is sokkal könnyebb kijelenteni, mint 

a gyakorlatban alkalmazni. Ennek ellenére a „valóságteszt” sokat segíthet az 

összetett ügyletek értelmezésében. A „valóságteszt” alkalmazásánál pedig 

nincs szükség bonyolult kiindulópontra. A szokásos jól ismert transzferárazási 

kérdést kell feltenni: Vajon független felek között is pontosan ugyanilyen 

módon, ezekkel a feltételekkel, ugyanezen az áron történne meg az ügylet?  

 

8. A VERSENYSZABÁLYOZÁS ELVEINEK KITERJESZTÉSE A TRANSZFERÁRAZÁS 

TERÜLETÉRE. Érdekes fejlemény, hogy az EU új fegyverrel, adózáson kívüli 

eszközzel próbálja meg felvenni a harcot a korábban már említett nagy 

információtechnológiai cégek speciális adóstruktúrái ellen . Az Apple ellen a 

tiltott állami támogatás versenytorzító hatása miatt indítottak eljárást az 

írországi struktúrái miatt. Úgy tűnik, hogy adózási oldalról kisebb esélyt láttak 

arra, hogy Írországot és az Apple-t rákényszerítsék a feltűnően kedvező 

adózási körülmények megváltoztatására.  

Az EU-ban az adózási szuverenitás jelenlegi szintje mellett közösségi 

oldalról szinte reménytelen konkrét adóügyekben bármely tagállamot térdre 

kényszeríteni. A szabályozási reformok pedig csigalassúsággal haladnak, 

elsősorban az érintettek heves ellenállása miatt. Az áruk és szolgáltatások 

szabad áramlásának megkérdőjelezhetetlen elvére alapozva kiépült 

versenyhatósági jogkörök sokkal hatékonyabb fegyvert adhatnak a brüsszeli 

adminisztráció kezébe. Elvégre az alacsony adókulcsok, vonzó adóstruktúrák 

miatti profitátcsoportosítás a vesztes országok költségvetési kiesésén túl a 

versenyfeltételeket is befolyásolja. Az alacsonyabb adóteher tiltott állami 

támogatásnak minősíthető, hiszen egyértelmű versenyelőnyt 

következésképpen versenytorzítást jelent. Láthatóan az Apple elleni „támadás” 

csak az első lépése volt egy új fegyver bevetésének. Amennyiben a brüsszeli 

adminisztráció sikeresen töri meg az információtechnológiai szektor 
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emblematikus szereplőjét, akkor a többi információtechnológiai vagy éppen 

gyógyszeripari vállalat ellen is futószalagon fogják a hasonló eljárásokat 

elindítani. 

Ez a fejlemény pedig alapjaiban rendezheti át a nagy multinacionális 

cégek nemzetközi gyakorlatát. Adóügyekben sem feltétlenül könnyű 

bizonyosságot szerezni egy struktúra hosszú távú várható megítéléséről. De 

eddig elég volt sokszor maximum egy-két országban beszerezni a vonatkozó 

feltételes adómegállapítási határozatot (binding ruling) és/vagy előzetes 

ármegállapítást (APA). A nyertes országok pedig rövid határidővel, boldogan 

adták ki ezeket a határozatokat. A jövőben viszont nemzetközi 

összefüggésekben és az EU versenyhatóságának szempontjai alapján is kezelni 

kell a kockázatot. Ha a transzferárazási ügyekről korábban többször is 

kijelentettem, hogy komoly szerepe lehet a szubjektív tényezőknek, a 

közgazdasági, pénzügyi elemzés bizonytalanságainak, akkor ez fokozottan 

igaz a tiltott állami támogatások versenytorzító hatásainak értelmezésére. Az 

érintettek helyzetét tovább nehezíti, hogy amíg az adóoptimalizálás nyertes 

országai „cinkosan” asszisztáltak akár a legagresszívabb struktúrák 

legalizálásához, addig a nemzetek feletti versenyhatóságtól erre a legkevésbé 

sem számíthatnak. Ellenséges terepen, sokkal bizonytalanabb környezetben 

kell az adóstruktúrákat kialakítani. 

Természetesen bárki nyugodtan állíthatja, hogy legyen ez a „gonosz” 

multik baja, de nem szabad elfelejteni, hogy tranzakciók, kapcsolt ügyletek 

elsősorban az üzleti folyamatok hatékonyságának növelése érdekében 

történnek, és nem minden tranzakció mögött húzódik meg az adóelkerülés 

szándéka. Elméleti megoldás a bizonytalanság kiküszöbölésére az előzetes 

vélemények, határozatok kiadásának gyakorlata, és ez az eszköz a 

versenyhatóságok számára is kínálkozik. Az előzetes egyeztetés, 

határozatkiadás az adóeljárásokon túl a versenyhatóságok esetében is 
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ismeretes. A nagy – a piaci versenyt befolyásoló – fúzióknál komoly 

hagyománya van a versenyhatóságok előzetes engedélyezésének. Kérdés az, 

hogy megteremthetők-e egy ilyen, az adózás szempontjait is figyelembe vevő 

versenyhatósági eljárás szabályozási, tárgyi és személyi feltételei. Ebben az új 

környezetben minden szereplőnek (adófizető, adóhatóság, tanácsadó) 

alkalmazkodnia kell a versenyszabályozás elveihez is. 

 

9. A TARTALOM ÉS A FORMA JOGI SZABÁLYOZÁSON ALAPULÓ ELTÉRÉSÉNEK 

PROBLÉMÁJA. Az adóhatóságok számára az egyik legsúlyosabb probléma, 

amikor a tartalom és a forma nyilvánvalóan jogi szabályozáson alapulóan tér 

el egymástól. A már korábban említett transzparencia követelményének 

teljesülését nehezíti, ha lehetőség van a tulajdonosoknak, haszonhúzóknak 

elbújni az úgynevezett „megbízott” tulajdonosok, vezetők mögé. Az 

angolszász jogban például a trustok, a német jogterületen az alapítványok is 

működhetnek ilyen alapon. De jó néhány államban a teljesen normál módon 

bejegyzett és működő vállalkozások valós tulajdonosai vagy vezetői is 

névtelenségbe burkolózhatnak. 

A nemzetközi együttműködés keretében a pénzmosási szabályoknak 

való megfelelés érdekében a bankrendszer már jórészt áttörte ezt a korlátot. A 

bankok számára az ügyfeleknek ma már egyértelműen deklarálni kell, hogy ki 

a tényleges tulajdonos, ki az úgynevezett végső haszonhúzó (final beneficiary). 

Az adóhatóságok számára csekély vigasz ez a változás, mivel a banktitok miatt 

számukra ezek az információk továbbra is csak nehezen érhetők el. 

Évszázados hagyományokkal rendelkező jogintézmények 

megváltoztatására lenne szükség, és logikus módon nagyon sok 

ellenérdekelttel szemben kellene ezt a változást kikényszeríteni. Enélkül 

továbbra is nehezen lesznek képesek az adóhivatalok a nagy nemzetközi 

adóstruktúrákat követni, értelmezni. 
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10. ELŐRE RÖGZÍTETT KÉPLETEKEN ALAPULÓ PROFITALLOKÁLÁS. További 

lehetőség az előre rögzített képleteken alapuló profitallokálás lehetőségének 

megteremtése az egyes országok között. Az EU is már több, mint tíz éve 

foglalkozik ezzel a javaslattal. A közös konszolidált társasági adóalap 

(Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koncepcióját egyelőre 

nem nyert elfogadást az EU-ban, és mivel egy ilyen jelentőségű változáshoz 

minden tagország támogatása szükséges, ezért egyelőre remény sincs a közeli 

teljes bevezetésre. Ellenben arra jó esély van, hogy a CCCTB-t támogató 

országok egymás közötti kapcsolataikra bevezetik a profit- és adóalap-

allokálás e módszerét. 

A CCCTB megközelítése alapján a több országban is működő 

vállalatcsoportoknak először is konszolidált szinten kellene kiszámolniuk a 

profitjukat, adóalapjukat, majd ezt az összeget kellene előre meghatározott 

képletek alapján az egyes országokra felosztani. Ezzel a javaslattal szembeni 

első kritikai megjegyzés lehet, hogy „íme, egy újabb módszer, ami sutba vágja 

a szokásos piaci ár jól bevált elvét”. A cégeket és az adópolitikáért felelősöket 

is valószínűleg ez izgatja a legkevésbé. Mint oly sokszor, az ördög itt is a 

részletekben rejtőzik. A javasolt felosztási kulcsok megállapítása az 

alkalmazott létszám, bértömeg, az árbevétel, az eszközök értékének 

valamilyen kombinációja alapján történne. 

Bátran kijelenthetjük, hogy bármilyen felosztási kulcsoknál azonnal 

megindulhat a nagy nemzetközi társasjáték. Ki hogyan tudja módosítani, 

manipulálni a felosztási kulcsok alapját képező mutatókat, hogy adózási 

szempontból optimális legyen a felosztás. Korábban már bővebben kitértem a 

cégfinanszírozás tőke és hitel arányának eltérő adózási következményeire. De 

gondoljunk bele, hogy milyen lehetőség van akár a létszámadatok, akár az 

árbevétel optimalizálására. Természetesen a válasz: van lehetőség. Az 
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árbevétel lehet bruttó alapú, de megoldható valamilyen nettózott jutalék jellegű 

árbevétel kimutatása is. A létszám is rugalmasan optimalizálható. Hol van arra 

bármilyen norma, hogy mekkora létszámnak kell saját alkalmazásban lennie, 

vagy mennyi lehet a bérelt munkaerő aránya.  

Ráadásul bármilyen képletrendszert vezetnek is be, ha az túlzottan 

egyszerű, akkor az egyes iparágak sajátosságai miatt torz felosztási 

eredmények jöhetnek ki. Bonyolult, összetett képletrendszernél az 

áttekinthetőség elve sérül, és még több lehetősége lenne a mutatók 

„optimalizálásának”. 

Egy ilyen átállásnak lennének vesztesei és nyertesei. A vesztesek pedig 

eleve nehezen fogadnák el az átállási veszteségeket. A különböző 

mutatórendszerek pedig teljesen különbözően érintenék a nemzetközi 

munkamegosztásban eltérő szerepet betöltő országokat. Pénzügyi központ, 

bérmunkahelyszín, K + F-intenzív iparágak koncentrációja, általános 

bérszínvonal, iparági szerkezet és hosszan lehetne sorolni azokat a 

sajátosságokat, amelyek bármilyen felosztási rendszerben befolyásolnák az 

adóalapok felosztását. 

Ez a javaslat jól mutatja az íróasztalnál született ötletek gyakori 

típushibáját. A papíron szépen összerakott konstrukciók és modellek nem 

feltétlenül hatékonyak a gyakorlatban. A közös konszolidált társasági adóalap 

túlságosan bonyolult viszonyokat próbálna a végletekig leegyszerűsíteni, 

aminek következtében túl sok érdeksérelem és a valós üzleti logikával 

ellentétes adóalap-felosztásra kerülne sor. Az „adótervezés” előtt is új távlatok 

nyílnának. A mutatók manipulálása miatt a tényleges eredmény várhatóan 

jelentősen eltérne az előzetesen becsülttől, ami újabb és újabb szabályozási 

finomításokat, kivételeket, még „pontosabb” mutatókat eredményezne, amíg 

már végképpen áttekinthetetlenné nem válik az egész rendszer és a tényleges 

hatás. Az eddigiek alapján nem meglepetés, hogy az előre rögzített kulcsok 
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alapján történő adóalap-allokálást nem tartom jó ötletnek, és hosszabb távon 

biztosan több problémát generálna, mint amennyit képes lenne megoldani. 

 

11. A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK NYILVÁNOSSÁGA. Látszólag a dolgozat 

témájához közvetlenül nem kapcsolódó fontos javaslat, hogy a 

cégnyilvántartások nyilvánosságát ki kellene terjeszteni a pénzügyi 

beszámolókra is. A tőzsdei cégeknek a világon szinte mindenhol komoly 

transzparenciakövetelményeknek kell megfelelniük, de számos olyan cég van, 

amelyik mérete vagy tulajdonosi szerkezete miatt nem kötelező pénzügyi 

információkat publikálnia. Az adóparadicsomokra kifejezetten jellemző, hogy 

még a pénzügyi beszámolók elkészítésére sem kötelezik a náluk bejegyzett 

cégeket. A nyilvános publikálás kötelezettsége pedig fel sem merülhet. 

Az adóparadicsomok és más „renitens” országok 

megrendszabályozásához hozzá kell tartoznia az ott bejegyzett cégek 

könyvvezetési kötelezettségének és a nemzetközi standardoknak megfelelő 

pénzügyi beszámolók nyilvánosságának. A nemzetközi szervezeti 

struktúrában a legnépszerűbb részvénytársasági (kft-szerű) cégformákon túl 

egy sor más szervezeti formában jelenhet meg gazdálkodási tevékenység, 

amelynek nyilvánossága az adóhatóságokon túl az egyéb üzleti partnerek 

számára is fontos lenne. Mindezek miatt gyakorlatilag minden szervezeti 

formára ki kellene terjeszteni ezen kötelezettségeket, mint például trust, 

alapítvány, alap, partnership – és a listát valószínűleg hosszan lehetne sorolni. 
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4. Új tudományos eredmények 

 

Kutatásom kiindulópontja volt, hogy a transzferárazás jelentősen befolyásolja 

a nemzetközi adózási viszonyokat, és több olyan problémát tártam fel, amelyek 

rontják a nagy vállalatcsoportok hatékonyságát, és eltorzíthatják az egyes 

országok versenyképességét. A leglényegesebb pedig, hogy a 

transzferárazáson keresztül olyan nemzetközi profittranszferre van lehetőség, 

amelyeknek nincs meg a valós gazdasági alapja. Ezáltal veszélybe kerül a 

vesztes országok költségvetési pozíciója, és a befektetésekért való öldöklő 

küzdelem pedig az adókulcsok végletekig történő csökkentésére ösztönöz. 

A következőkben összefoglalom a legfontosabb eredményeket. 

 

1. KONTRAPRODUKTÍV MŰKÖDÉS. A transzferárazás rendszerében kialakult 

szokásos piaci áron alapuló megközelítés az érintett vállalatok és tanácsadóik, 

illetve a szabályozó és ellenőrző hatóságok megközelítésének 

eredményeképpen egy furcsa, sok tekintetben kontraproduktív működést 

hozott létre. A vállalatok transzferárazással kapcsolatos elsőrendű szempontja, 

hogy miként lehet megfelelni a hivatalos követelményeknek. Saját, önálló, a 

cégcsoporton belüli tisztánlátást szem előtt tartó hozzáállással mind ritkábban 

találkozni. 

A szabályozó és ellenőrző hatóságok által erőltetett összehasonlítás 

szükségessége – a valós összehasonlítást lehetővé tevő nyilvános és releváns 

információk hiányában – olyan pótmegoldásokat kényszerített ki, amelyek 

csak véletlenszerűen vezethetnek a valós szokásos piaci árhoz.  

A nagy adatbázis-összehasonlításoknak alapvetően két fő baja van. Az 

összehasonlításba bevont halmazokba a legritkább esetben kerülhetnek be 

valóban releváns összehasonlításra „érdemes” cégek, de ami talán még ennél 

is jobban eltorzítja az egész megközelítést, hogy a felhasznált adatbázisokban 
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nem állnak rendelkezésre ügyleti szintű adatok. Valójában almát hasonlítunk 

körtével. A vizsgált társaság ügyleti szintű adatait egy nem releváns vállalati 

halmaz nem releváns aggregált adataival hasonlítjuk össze. A nagy számok 

törvénye miatt persze az átlagok jótékonyan elfedik ezeket a problémákat. Az 

átlagok jellemzően 3–10 százalék közé esnek – ha ebbe sikerül a saját 

transzferárazást beszuszakolni, akkor már nagy baj nem történhet. 

A speciális tranzakciók (M&A-, jogdíjügyletek) nagy részének árazására 

pedig végképpen nem lehet rendes összehasonlításra alkalmas módszertant 

találni. 

 

2. A TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGÉVEL SZEMBEN ELURALKODOTT A 

FORMALIZMUS. Megfelelő kapaszkodók nélkül az érintettek jobb híján azt 

vizsgálják, hogy formálisan sikerült-e teljesíteni a szabályozói 

követelményeket. A valós tartalmi elemzésre pedig gyakran már sem erőforrás, 

sem szándék nem marad. Kockázati szempontból is veszélyes terepre tévedhet 

az adózó, ha csak belső célra is, de a hivatalos dokumentációtól eltérő tartalmú 

elemzést készít. Soha nem lehet kizárni, hogy egy ilyen irat mégis az 

adóhivatal kezébe kerül és kész a baj. A cég saját maga által készített 

okfejtésével támadhatnának az adóellenőrök.  

 

3. INDOKOLHATATLAN BÜROKRATIKUS TERHEK. A formalizmus és a kialakult 

szabályozási megközelítés együttesen olyan bürokratikus terhekkel jár mind 

az érintett vállalkozások, mind az adóhatóságok számára, amelyek a várható 

eredménnyel messze nem indokolhatók. A túlzott bürokrácia vitathatatlanul 

jelen van a transzferárazás egész világban, amit mutat, hogy már közösségi 

szinten is próbáltak foglalkozni a kérdéssel Európai Unióban. Ennek 

következtében megfogalmazódott az egyszerűsített dokumentáció készítési 

követelmények igénye, és az OECD is elismerte, a biztonságos adómenedék 
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mint a klasszikus szokásos piaci ár elvével nem illeszkedő módszertan 

alkalmazhatóságát. 

 

4. BÜNTETŐJOGI KÉRDÉSEK. Nem transzferárazási probléma, és inkább a 

büntetőjog eszközeivel kezelendő, de vitathatatlan, hogy főleg fejlődő 

országokban a korrupt politikusok, oligarchák, bürokraták és vállalatvezetők 

sikkasztási, pénzmosási akcióban megjelenik a transzferárazás is. Pontosan a 

bürokrácia és a formalizmus miatt jogilag könnyű megfelelni a transzferárazás-

szabályozásnak. Egy nagy áru-, szolgáltatás-, pénzügyilánc-ügyletbe 

bekapcsolt közvetítő cég, amelynek vannak kapcsolt viszonyai is, 

transzferárazási alapon bármikor bebizonyíthatja, hogy a közvetítő, tanácsadó, 

marketing-, piacszerző stb. funkcióért megérdemel 2–4 százalék profitot.  

Ahol pedig súlyos százmilliók, milliárdok áramlanak dollárban, ott a 

néhány százalék is óriási összegekre rúghat. Transzferárazás oldalról minden 

rendben lehet, de ha a tartalom felől lehetne ezeket a „speciális” 

szerepvállalásokat értelmezni, akkor könnyebben kiderülhetne, hogy nincs 

valós teljesítmény, értékteremtés a közvetítő cégek működése mögött. 

 

5. A TORZ TRANSZFERÁRAK HATÁSA A VERSENYKÉPESSÉGRE. A jelenlegi 

transzferárazási rendszer egy mesterséges árazásra kényszeríti a társaságokat, 

ami befolyásolja az általuk kimutatott bevételeket, eredményeket. Ezeknek 

egyébként fontos szerepe van egy gazdaság versenyképességének 

alakulásában. Ha eltorzulnak a transzferárak, akkor a versenyképességet 

meghatározó információk is torzak lesznek. 

 

6. TRANSZFERÁRAZÁS – A PROFITREALIZÁLÁS HELYSZÍNE – ADÓBEVÉTELEK. 

Végezetül a legfontosabb probléma, hogy a transzferárazáson keresztül 

befolyásolni lehet a nemzetközi profitrealizálás helyszínét, következésképpen 
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az ennek nyomán beszedhető adóbevételt. A társasági adó szintje az EU-

országokban az elmúlt években a GDP 2,5 százaléka körül mozgott, és az 

elmúlt 20 évben is csak a 2008-as válság előtt közelítette meg a 3,5 

százalékot.35 A áfa-, szja-, tarsadalombiztosítási bevételek ugyan 

nagyságrendileg komolyabb arányt képviselnek, de ennek ellenére nagyon 

súlyos összegekről beszélhetünk, és azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, 

hogy a profitmanipulációnak egyéb adókövetkezményei is lehetnek.  

A vesztes országok számára elveszített adó hiányzik a költségvetésből, 

ami csökkentheti a közszolgáltatások színvonalát. A kikényszerített 

adóverseny pedig csak tovább fokozhatja ezt a veszélyt. A nagy országok 

számára – ahogyan ezt a dolgozatban is bemutattam – nincs valós lehetőség az 

adóversenybe való beszállásra, de valószínűleg ők a legnagyobb vesztesek, 

ezért nem meglepő, hogy éppen az Egyesült Államok, Németország, 

Franciaország, Egyesült Királyság a nemzetközi adóelkerülés elleni küzdelem 

élharcosai. Ha az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság felszámolná a 

saját adóelkerülő kiskapuit, akkor még hitelesebben és eredményesebben 

tudnának ebben a harcban részt venni. 

A valós gazdasági tartalom nélküli profitrealizálás a nyertes országok 

számára is kockázattal jár. Nem véletlen, hogy Írország még a gazdasági válság 

tetőpontján sem volt hajlandó adózásának paradicsomi feltételeiből engedni. 

Költségvetése valószínűleg már annyira függ ezektől a bevételektől, hogy az 

adóemeléssel járó menekülési hullám súlyosan veszélyeztette volna egyébként 

is ingatag költségvetési helyzetét. Pedig a legkönnyebb a valós gazdasági 

tartalom nélküli tevékenység áthelyezése egyik országból a másikba. Ezeket a 

bevételeket nagyon könnyű mozgatni. Jó példa erre, hogy amikor az új 

magyar–amerikai kettősadó-egyezmény elfogadása kézzelfogható közelségbe 

                                                 
35 Eurostat [2014] 31. o. 
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került, akkor hónapok alatt menekült el Magyarországról a korábbi egyezmény 

kedvező lehetőségeit kihasználó adóstruktúrájú vállalkozások döntő többsége.  

Fontos még tisztázni, hogy a transzferárazás önmagában lehet, hogy 

szükséges, de nem mindig elégséges feltétele a nemzetközi adócsalásnak (-

elkerülésnek, -optimalizálásnak, -tervezésnek). A transzferárazással 

kapcsolatos problémákat is ezért egy szélesebb összefüggésrendszerben lehet 

csak értelmezni. Ennek megfelelően a bemutatott javaslataim egy része is kívül 

esik a transzferárazás szűken vett klasszikus területén. 
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