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Válasz a K/13111 . számú írásbeli kérdésre :
Milyen eredménnyel vizsgálja a NAV a nemzetköz i
tevékenységet is végző cégek belső elszámolásait ,
tervezik-e megváltoztatnia ennek rendjét? "

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony !

A K/13111 . számú írásbeli kérdésre Varga Mihály Miniszter Úr nevében é s
megbízásából az alábbi választ adom .

Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII . törvény (a továbbiakban : Art.) 90. § (1 )
bekezdése értelmében a kötelező ellenőrzéseken túl az állami adóhatóság a z
ellenőrzési tevékenységét a vezetője által évenként február 20-áig közzétett
ellenőrzési irányelv, illetve ellen őrzési tájékoztatás alapján végzi . A közzétett
ellenőrzési irányelvek, ellen őrzési tájékoztatások alapján is megállapítható módon a
kapcsolt vállalkozások egymás közötti áralkalmazásának vizsgálata hosszú évek ót a
az állami adóhatóság kiemelt vizsgálati irányai közé tartozik .

Az állami adóhatóság a kezdetektő l fogva kiemelt fontosságúnak tekinti a
multinacionális cégek esetében a transzferár-alkalmazás jogszer űségének fokozott
figyelemmel kísérését, valamint a nemzetközi viszonylatban is egyre nagyob b
hangsúlyt kapó agresszív adótervezés problémakör uniós iránymutatásokna k
megfelelő kezelését .

Az Európai Bizottságnál is egyre nagyobb számban jelennek meg az adócsalással ,
adókijátszással foglalkozó kérdéskörök. A Bizottság célja, hogy konkrét lépéseket
dolgozzanak ki az adócsalás és adókijátszás elleni fellépés eredményességéne k
javítása érdekében. Ezért növelni kívánják a tagállami adóztatás hatékonyságát, a
tagállamok közötti adóügyi együttm űködés fejlesztése, és a harmadik országok fel é
irányuló koherens uniós, adócsalás és adókijátszás elleni fellépést képvisel ő
koncepció kidolgozása révén . Az előzőeken túl a Bizottság tervei között szerepel az
agresszív adótervezés elleni fellépést segítend ő stratégia kidolgozása is . Mindezek
jól szemléltetik a problémakör határokon átívelő kiterjedését, valamint azt, hogy a z
adócsalást, adókijátszást már nemcsak pusztán nemzeti, hanem uniós problémakén t
is kell tekinteni .

Az adóhatósági vizsgálat vonatkozásában, a transzferárak ellenőrzésére irányuló
vizsgálatok esetén - a bonyolult és alapos eljárást igényl ő elemzési tevékenység
megalapozása, az ellenőrzés hatékonyságának előmozdítása céljából – kiemel t
jelentőségű az ellenőrzésre történő felkészülés, igy vizsgálni kell, hogy a vállalkozá s
milyen jövedelmezőséget realizált a korábbiakban, illetve a vizsgált id őszakban ,
valamint szükséges a vállalkozás pénzügyi eredményének vizsgálata is, különö s
tekintettel a pénzügyi veszteség okaira .
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A rendelkezésre álló üzleti adatbázisok segítségével annak mélyrehatóbb vizsgálata
is indokolt, hogy az ellenőrzésre kiválasztott társaság mérleg, illetve
eredménykimutatás adatai hogyan változtak a vizsgált és a vizsgálatot megelőző
években .

Az állami adóhatóság ellenőrzései körében egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a
kapcsolt vállalkozásnak min ősülő személyek/társaságok adatainak bejelentésére ,
valamint a transzferár nyilvántartási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályo k
betartására vonatkozó ellenőrzések . Természetesen az adminisztratív feltételek
ellenőrzésen túl az ügyeletek tartalmi vizsgálata körében annak ellen őrzésére és
megállapítására is sor kerül, hogy a kapcsolt vállalkozások által alkalmazot t
transzferár megfelel-e a szokásos piaci ár elvének . A tartalmi vizsgálatra lehetőséget
biztosító adóvizsgálatok körében a transzferárak ellen őrzésével egyidej ű leg minde n
esetben vizsgálják az ügylet valódi tartalmát is, annak érdekében, hogy az adózás i
jogkövetkezmények levonására a valóságos gazdasági események
figyelembevételével kerüljön sor .

Mindezeken túl a kiemelt adózók ellenőrzését végző adóigazgatóságon kialakított
szervezeti és munkarend biztosítja azt a lehetőséget is, hogy a transzferár kérdések
vizsgálatát – a szokásos piaci ár alkalmazásával összefügg ő tapasztalataikat
folyamatos önképzés és számos nemzetközi és hazai szakmai fórumon történ ő
részvétel útján bővítő – szakértő i szervezeti egység bevonásával folytassák le .

Az adóhatóság 2012-ben a 3000 legnagyobb adózó esetében, transzferá r
témakörben összesen 548 ellen őrzést folytatott le, amelyek során 42 .346.363 ezer
forint adókülönbözetet állapítottak meg, ez évben pedig – az I-I11 . negyedéves adatok
alapján – 362 ellenőrzéshez – 34 .928.815 ezer forint adókülönbözet megállapítása
társult .

A transzferár ellenőrzések megállapításait realizáló határozatok bíróság i
felülvizsgálata esetén elért kiemelked ő pernyertességi arány jól jellemzi a z
adóhatóság ez irányú munkáját . Ezért a cégekkel kapcsolatos ellenőrzési gyakorlat
megváltoztatása nem indokolt .

Budapest, 2013 . december p

Tisztelettel :


	page 1
	page 2

