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Az adóelkerülés kérdése fontos az egyes országok számára a belföldi ügyletek területén. A multinacio-

nális társaságok tevékenysége azonban már több országot érint, és még nehezebb megoldást találni az 

ilyen típusú adóelkerülések problémájára. Ütközik ugyanis egymással az egyes tagállamok adójogi 

szuverenitása és az adóelkerülés lehetőségének kizárásával kapcsolatos nemzetközi szándék. Az Európai 

Bíróság ítélkezési gyakorlata rámutat arra, hogy az egyes tagállamok nehezen tudnak egyedül harcolni a 

nemzetközi társaságok adóelkerülési technikáival szemben. 

Kulcsszavak: adó, társasági adó, adókijátszás, adóelkerülés 

 

The tax evasion at domestic transactions level is an important issue for each country. The activity of 

the multinational companies has already affected more countries and this is one of the many reasons 

why it is hard to find solution to this kind of problems relating to tax evasion. In this situation there is 

a conflict between the Member States’ tax sovereignty and the international intention in connection 

with exclusion of the possibility of the tax evasion. The case law of the European Court of Justice has 

pointed out that some Member States have problem to fight against the tax-evasion techniques of the 

international companies. 
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BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A globalizáció következtében egyre nagyobb jelentősége van a nemzetközi keres-

kedelemnek és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatoknak. Az egyes vállalkozások 

tevékenysége több országra is kiterjed, miközben az adójogi szuverenitás következ-

tében az adójogi szabályozás országonként eltérő. Az adóalanyok a profit optimali-
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zálása érdekében minél alacsonyabb adómérték elérésére törekszenek, amelynek 

érdekében kifinomult adóelkerülési technikákat fejlesztenek ki. 

Elemzők szerint a világkereskedelemnek több mint fele vállalatcsoporton belüli 

ügylet. Mivel a transzferárak tudatos tervezése, esetleges eltérítése révén a jövede-

lem hatékonyan csoportosítható át olyan területekre, ahol az adózás a vállalatcso-

port szempontjából előnyös, az adóhatóságok hamar felismerték, hogy e téma ki-

emelt figyelmet érdemel. 

A kérdéssel mélyrehatóan az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet) kezdett el foglalkozni, felismervén, hogy a nyereség szabad átcsoporto-

sítása adóelkerüléshez, aluladóztatáshoz vezethet. Magyarország 1996-ban csatla-

kozott az OECD-hez, és belépésével elfogadta, hogy alkalmazza a Transzferár 

Irányelvekben lefektetett szabályokat. A Transzferár Irányelvek részletesen szabá-

lyozzák a szokásos piaci ár elvének alkalmazását, a szokásos piaci ár meghatározá-

sának módszerét, a dokumentációt. 

Kiemelendő azonban, hogy az árak nem piaci módon történő meghatározása, a 

szerződés szabadságát tiszteletben tartva kizárólag adózási szempontból kifogásol-

ható. A transzferár kérdésköre legnagyobb szerepet kétségtelenül a társasági adó-

zásban játszik arra tekintettel, hogy a szokásos piaci ártól eltérő árazás a vállalat-

csoport nyereségére, más szóval adóalapjára van kihatással.1 

A transzferárak kérdésköre először 2001-ben került az Európai Unió napirendjé-

re. A témakör a vállalatok adóztatásának befolyásolására irányuló törekvések ré-

szeként merült fel, mivel a kapcsolt vállalkozások2 közötti árképzéssel kapcsolatos 

tagállamonként változó dokumentációs kötelezettségek indokolatlanul magas költ-

ségekkel terhelték a vállalkozásokat, gátat szabva az unión belüli kereskedelemnek 

és a vállalatcsoporton belüli szakosodásnak, továbbá az adóhatóságok eltérő néző-

pontja könnyen a kettős adóztatáshoz vezetett. 

A transzferár alkalmazása önmagában még nem jelent adóelkerülést, az esetek 

többségében egyszerűen a vállalatközi ügyletek egységesítéséről van szó a jobb át-

láthatóság érdekében. Ugyanakkor az eltérő rendszerek miatt a transzferár, amennyi-

ben eltér a szokásos piaci ártól, alkalmas arra, hogy a jövedelmet a kedvezőbb adózá-

sú országokba csoportosítsa át. A jövedelemátcsoportosítás csak akkor lehetséges, ha 

az ügyletben részt vevő feleket azonos érdek motiválja, vagyis nem függetlenek. Ez 

esetben a nyereségoptimalizálás nem feltétlenül az adott vállalat, hanem a vállalat-

csoport szintjén történik.3 

Egy ilyen rendszer kiépítése akár néhány százalékos effektív társasági adókul-

csot is eredményezhet a cégcsoportok részére, amely mind az Egyesült Államok 

                                                           
1  A transzferárak ellenőrzésének tapasztalatai. NAV Háttéranyag, 2009, 1. 

http://nav.gov.hu/data/cms125707/Hatteranyag.pdf (2016. X. 31.). 
2  A kapcsolt vállalkozás fogalmát a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 4. § 23. pontja és az adózás rendjéről szóló 2003.évi CXII. törvény 

178. § 17. pontja azonosan határozza meg. 
3  ŐRY Tamás (szerk.): Az Európai Unió adójoga. Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 327. 

http://nav.gov.hu/data/cms125707/Hatteranyag.pdf
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mind az Európai Unió tekintetében kifejezetten alacsonynak mondható, így külö-

nösen felkeltheti az egyes adóhatóságok figyelmét.4 

 

1. A TRANSZFERÁRAK SZABÁLYOZÁSA 

Több ország már a huszadik század első felében feljogosította az adóhatóságot, hogy 

adózási szempontból bizonyos esetekben rendezzék a kapcsolt vállalkozások tevé-

kenységét. Az USA vezette be az első transzferárképzésre vonatkozó szabályokat az 

1960-as évek végén. Eredetileg e kérdés egy országon belül működő kapcsolt vállal-

kozások egymás közötti ügyletei kapcsán merült fel. Később azonban a multinacio-

nális vállalatok világkereskedelemben betöltött szerepének térnyerésével egyre in-

kább előtérbe helyeződtek a nemzetközi adóztatási kérdések. A kezdeményezések 

eredményeként az OECD Pénzügyi Bizottsága (Comittee on Fiscal Affairs, CFA) 

kezdett foglalkozni a problémával, amely az adópolitikával foglalkozó legfőbb 

szerve a szervezetnek. Az OECD 1979-ben kiadott egy jelentést a transzferárakról, 

majd ennek felülvizsgálataként megalkották 1995-ben a Transzferár Irányelvek a 

multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára című ajánlást.5 E doku-

mentum módosítása – változatlan címmel – 2010-ben látott napvilágot.6 A Transz-

ferár Irányelvek mélyrehatóan szabályozzák a szokásos piaci ár elvének alkalmazá-

sát, a szokásos piaci ár meghatározásának módszereit, a transzferárképzési viták 

elkerülését és megoldását célzó adóeljárási aspektusokat.7 2015. október 15-én 

pedig az OECD nyilvánosságra hozta a “Base Erosion & Profit Shifting”8 (adó-

alap-erózió és nyereség-átcsoportosítás-BEPS) projekt keretében készített végleges 

jelentését, amely  igazi mérföldkőnek számít, és számos módosítást eredményez a 

transzferárak számításában, illetve a cégek számára további dokumentációs kötele-

zettséget ír elő.9 

1996-ban Magyarország is csatlakozott az OECD-hez, s a belépéssel elfogadta, 

hogy alkalmazza a Tanszferár Irányelvekben lefektetett szabályokat. Amíg az adó-

zás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (Art.) általános alapelvként fogalmazza 

meg a szokásos piaci ár alkalmazását,10 addig a társasági adóról és osztalékadóról 

                                                           
4  Deloitte HírAdó 2014. november. 5. http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/ 

Documents/tax/HU-taxalert-20141105-extra-hun.pdf (2016. X. 25.) 
5  KÉRI Erika: Magyar szabályozás, nemzetközi folyamatok. Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat, 

2008/9, 359–360. 
6  Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010. 
7  KÉRI: i. m. 360. 
8  lásd bővebben: https://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf (2016. 

XI. 2.). 
9  Deloitte: Új transzferárazási környezet. https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/ado/ 

articles/uj-transzferar-kornyezet.html (2016. XI. 2.) 
10  2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1. § (8) bek.: „A szokásos piaci ártól eltérő 

szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból 

a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha 

a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a független felektől az adott esetben el-

várható piaci magatartásnak.” 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/%20Documents/tax/HU-taxalert-20141105-extra-hun.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/%20Documents/tax/HU-taxalert-20141105-extra-hun.pdf
https://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf
https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/ado/%20articles/uj-transzferar-kornyezet.html
https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/ado/%20articles/uj-transzferar-kornyezet.html
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szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.tv.) 18. §-a már 1997 óra rendelkezik arról, 

hogyan kell módosítani a kapcsolt vállalkozásoknak az adózás előtti eredményüket, 

amennyiben a közöttük folyó ügyletekben az alkalmazott ár eltér a szokásos piaci 

ártól.11 (A teljesség érdekében megemlíteném továbbá, hogy a szokásos piaci ár meg-

határozásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről pedig a 22/2009. (X. 16.) PM 

rendelet rendelkezik.) 

Annak kapcsán, hogy megakadályozható legyen a kapcsolt vállalkozások tuda-

tos áreltérítése a nyereségoptimalizálás érdekében, az OECD ajánlásokat dolgozott 

ki tagállamai számára. Az ajánlás az ún. szokásos piaci ár elvén alapul.12 

Az elv a nemzetközi transzferáraknak az a standardja, amelyet az OECD-tag-

országok megállapodása alapján a multinacionális vállalatcsoportoknak (MNE 

csoportoknak) és az adóhatóságoknak adózási kérdésekben alkalmazni kell. Ha 

független vállalkozások egymással üzleti kapcsolatba lépnek, a közöttük létrejövő 

kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokat általában a piaci viszonyok határozzák 

meg. A piaci viszonyok hiányában vagy egy sajátos kereskedelmi stratégia alkal-

mazása során a szokásos piaci ár meghatározása valódi nehézségekbe ütközhet. 

Amennyiben a transzferár-képzés nem tükrözi a piaci viszonyokat és a szokásos 

piaci ár elvét, a kapcsolt vállalkozások adókötelezettsége és az adójogi illetőség 

szerinti ország adóbevételei torzulhatnak.13 

A szokásos piaci ár elvének irányadó meghatározása az OECD-tagországok – és 

egyre nagyobb számú, OECD-n kívüli országok – által kötött kétoldalú adóegyez-

mények alapjául szolgáló OECD-modellegyezmény 9. cikkének (1) bekezdésében 

található: 

„(Amennyiben) a két (kapcsolt) vállalkozás egymás közötti kereskedelmi vagy 

pénzügyi kapcsolataiban olyan feltételt teremt, vagy köt ki, amelyek különböznek a 

független vállalkozások között alkalmazott feltételektől, úgy az a nyereség, ame-

lyet a vállalkozások egyike e feltételek nélkül elért volna, azonban e feltételek mi-

att nem realizált, az érintett vállalkozás nyereségéhez hozzászámítható és ennek 

megfelelően megadóztatható.”14 

Magyarországon az alábbi módszerek kerülhetnek alkalmazásra a szokásos pia-

ci ár kiszámítására: összehasonlító független árak módszere, viszonteladási árak 

módszere, költség és haszon módszer, ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer és 

a nyereség-megosztásos módszer. Azonban, ha az előbb felsoroltak egyike sem 

vezet megfelelő eredményre, az adózónak lehetősége van más igazolható módszert 

alkalmazni.15 

                                                           
11  KÉRI: i. m. 360. 
12  ŐRY: i. m. 327.  
13  SZMICSEK Sándor (szerk.): Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és az 

adóhatóságok számára. OECD, 2010. július 35–37. 
14  OECD Model Convention with respect to taxes on income and on capital.  

http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf (2016. X. 28.) 
15  Deloitte: Taxation and investment in Hungary. 2015, 17. 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-

hungaryguide-2015.pdf (2016. X. 25.) 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-hungaryguide-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-hungaryguide-2015.pdf
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Lehetőség van arra is, hogy az adóhatóság előzetesen állapítsa meg a szokásos 

piaci árat. Az előzetes árképzési megállapodás egy olyan megállapodás, amely a 

kapcsolt ügyletek megkötése előtt meghatároz egy megfelelő feltétellistát az adott 

ügyletekre vonatkozóan, a határozott időre szóló transzferárak megállapításához. 

Ezen eljárást formálisan egy adóalany kezdeményezi és olyan tárgyalásokat köve-

tel meg, amelyben egy vagy több kapcsolt vállalkozás, valamint egy vagy több 

adóhatóság vesz részt.16 

A transzferár-ellenőrzések mélységének növekedésével az esetleges jogviták el-

kerülése egyre nehezebbé válik. Ennek megelőzésére és kezelésére megfelelő esz-

köz lehet a szokásos piaci ár előzetes, adóhatóság általi megállapításának igénybe-

vétele. Az adózó jelentősen csökkentheti az adókockázatát, ha kéri az adóhatóság-

tól az előzetes ármegállapítást. Korábban Magyarországon csak a transzferár nyil-

vántartásra kötelezettek élhettek ezzel a lehetőséggel, azonban 2011. július 15-től 

az állami befolyás alatt álló cégek is adatnak be APA-kérelmet (azonban, őket to-

vábbra sem terheli nyilvántartási kötelezettség).17 

Hazánkban is szükséges (méghozzá különösen magas bírság terhe mellett) a 

szabályozás szerint csoportügyletekre olyan nyilvántartást készíteni, amely alátá-

masztja, hogy az adott csoportügyletben alkalmazott ár vagy árrés megfelel a felek 

között szokásosan alkalmazott vagy felszámított mértékének. 

A nyilvántartás szerkezetéről és egyes tartalmi elemeiről az általam korábban em-

lített pénzügyminiszteri rendelet rendelkezik. A nyilvántartás vezetésére vonatkozóan 

azonban részletszabályokat a magyar szabályozás nem fogalmaz meg. A törvényi 

kötelezettség jogszerű és kielégítő teljesítéséhez a nemzetközileg elfogadott pél-

dák, magyarázatok és ajánlások megfogalmazásával az OECD Transzferár Irányel-

vei mind az adózók, mind az adóhatóságok által forgatható, egyedülálló szakiro-

dalmat jelentenek.18 

Amennyiben az adózó az adóhatóság kérésére nem tesz eleget a dokumentációs 

kötelezettségének, 2 millió forintig terjedő bírság szabható ki kapcsolt ügyleten-

ként. A bírság 4 millió forintig is terjedhet, ha az adózó ismételt mulasztására kerül 

sor, s abban az esetben, ha az ismételt mulasztás ugyanahhoz a transzferár nyilván-

tartáshoz kapcsolódik, az adóhatóság kapcsolt ügyletenként 16 milliós mulasztási 

bírságot is kiszabhat.19 

Hazai sajátosságok közé tartozik az is, hogy ugyan a transzferárazás jellemzően 

a nemzetközi adózás területéhez kapcsolódik, ennek ellenére Magyarországon a 

belföldi vonatkozású megállapítások vannak többségben. Ennek elsősorban az az 

                                                           
16  SZMICSEK: i. m. 187–188. 
17  FOTLADI Ágnes: A szokásos piaci ár-megállapításra irányuló utólagos ellenőrzések és a 

kérelemre történő hatósági ár-megállapítások tapasztalatai. Adóvilág, XVII. évfolyam, 

2013/1–2, 31. 
18  SZMICSEK: i. m. 22. 
19  Deloitte: 2015 Global Transfer Pricing Country Guide. 101. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-

transfer-pricing-country-guide-2015.pdf (2016. X. 25) 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-transfer-pricing-country-guide-2015.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-transfer-pricing-country-guide-2015.pdf
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oka, hogy a magyar adórendszer nem teszi lehetővé a vállalatcsoporton belüli adó-

konszolidációt, így a szokásos piaci ártól eltérő árak alkalmazása a tagvállalatok 

között jó eszköz lehet arra, hogy a csoport valamely tagjának veszteségét a nyere-

séges vállalatoknál érvényesítsék az adókötelezettségek meghatározása során.20 

Az adóellenőrök figyelmét leggyakrabban az alábbi intő jelek irányítják a 

transzferárak mélyebb vizsgálatára:  

a. Adózó tartósan veszteséges, miközben a cégcsoport nyereséges;  

b. Év végi jelentős transzferár-kiigazítások; 

c. Iparági átlagtól lényegesen eltérő jövedelmezőség;   

d. Eltérő árképzés kapcsolt – független felek részére;  

e. Tranzakciók adóparadicsomokkal, TP szabályozás nélküli országokkal.21 

 

Amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben a szokásos 

piaci ártól eltérő transzferárat alkalmaznak, úgy korrigálni kell a társaságiadó-

alapot a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbö-

zetnek megfelelő összeggel, függetlenül a törvényben előírt más, az adózás előtti 

eredményt növelő vagy csökkentő tényezőtől. Megfigyelhető, hogy a transzferár-

megállapítások egy részéhez áfa-különbözet feltárása is kapcsolódik.22 

A transzferárdokumentációs-kötelezettség bevezetésének az volt az elsődleges 

célja, hogy bizonyos értelemben az adózók felé tolja a bizonyítás terhét, ezzel őket 

kötelezve a szokásos piaci ár meghatározására. Azonban a nyilvántartás esetleges 

hiánya, hiányossága azt eredményezi, hogy az adókötelezettség megállapítása, 

ellenőrzése nehézségekbe ütközik.23 

A transzferár megállapításokhoz vezető legjellemzőbb problémaforrások a kö-

vetkezők:  

a) Adatbázis kutatások esetén gyakori probléma, hogy az adatok nem frissek 

és/vagy nem reprodukálhatóak, a szűrési stratégia hiányos vagy önkényes, a 

piaci ársáv nem megfelelően kerül megállapításra.  

b) Előfordul, hogy az alkalmazott transzferárazási módszer keretében vizsgált 

jövedelmezőségi mutató kiszámítása hibás, semmilyen számviteli rendszer-

rel sem konzisztens. 

c) Több esetben jelentős összegű transzferár megállapítás született pénzügyi 

tranzakciókból kifolyólag, különösen a kapcsolt betétek és hitelek nem piaci 

árazása miatt.24 

                                                           
20  BOROS Richárd: Az APEH transzferár-ellenőrzési gyakorlata. Számvitel-Adó-Könyv-

vizsgálat, 2008/9, 353. 
21  Deloitte: Rendkívüli HírAdó, Transzferárak adóhatósági ellenőrzése. 2014. december 10. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/tax/HU-taxalert-

20141210-hun.pdf (2016. XI. 1.) 
22  BOROS: i. m. 353. 
23  BOROS: i. m. 358. 
24  Deloitte: Rendkívüli HírAdó, Transzferárak adóhatósági ellenőrzése. 2014. december 10. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/tax/HU-taxalert-

20141210-hun.pdf (2016. XI. 1.) 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/tax/HU-taxalert-20141210-hun.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/tax/HU-taxalert-20141210-hun.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/tax/HU-taxalert-20141210-hun.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/tax/HU-taxalert-20141210-hun.pdf
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A nemzetközi információcsere egyre nagyobb szerepet tölt be, hiszen az Art. 

alapján a kapcsolattartó közigazgatási szerv mint illetékes hatóság hivatalból köte-

les átadni, többek között a társasági adóval összefüggő adatokat, amennyiben azt 

feltétezi, hogy az adómegtakarítás a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályok 

megsértésével az eredmény újraelosztása útján valósul meg. Számos helyen hozzá 

lehet már férni a transzferárazás során alkalmazott, legelterjedtebb európai adatbá-

zishoz, az AMADEUS-hoz is. Ennek használatával olyan információkhoz lehet 

hozzáférni, amelyek egy adóellenőrzés vagy az arra történő kiválasztás során igen 

hasznosak lehetnek.25 

 

2. A TRANSZFERÁRAKKAL KAPCSOLATOS HAZAI ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT 

A transzferárak kérdésében már több esetben született érdemi döntés, amely előse-

gíti a jogértelmezést mind az adóalanyok, mind az adóhatóság számára. A problé-

mát jól feltáró két eset kerül kiemelésre a hazai joggyakorlatból.     

Az egyik esetben a vizsgált társaság anyavállalata új beruházás mellett döntött a 

saját hatáskörben végzett piacfelmérése alapján, és egy gyártósor telepítésével kí-

vánta ezt megvalósítani. Ezeket a gépeket azonban társaság nem helyezte üzembe, 

nem aktiválta, hanem ehelyett befejezetlen beruházásként leselejtezte, valamint 

hulladékként kerültek értékesítésre. 

Az elsőfokú adóhatóság megállapítása alapján, mivel a társaság nyilvántartásai 

alapján nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani a selejtezett gépek értékesítésével 

kapcsolatban keletkezett árbevételének összegét, ezért a selejtezéssel kapcsolatban 

megtérülést nem tudott figyelembe venni. Úgy tekintette, hogy a gépek selejtezésé-

nek oka rosszul felmért piaci igény miatti gyártási mennyiség csökkenése volt, így 

a selejtezett gépek értéke nem a vállalkozás bevételszerző tevékenységével össze-

függő költség. 

A gyártósor egyes elemeinek selejtezésével megállapított társasági adóalap nö-

velés kapcsán kiemelte az adóhatóság, hogy a beszerzett eszközöket a társaság nem 

építette be a gyártósorba. Az eszközöket nem helyezte üzembe, azaz azt nem akti-

válta a társaság, ennél fogva annak rendes amortizációja meg sem indult, azzal nem 

termelt, azaz azokkal nem állított elő olyan árut, amelynek transzferáraiba a beru-

házás költsége beépülhetett volna, abból a társaság semmiféle bevételt nem szer-

zett, hanem hulladékként leselejtezte azt. 

A megállapítás lényegét az jelentette, hogy ez a leselejtezés nem amiatt történt, 

mert a társaság hozott egy téves üzleti döntést, hanem amiatt, mert a vállalatcsoport 

egy másik, e körben felelős tagjának döntését végrehajtotta, annak ellenére, hogy 

nem neki kell ezen üzleti döntésből fakadó kockázatot viselnie. Mégsem számlázta 

tovább e költségeket, hanem azokat az adóalap terhére kívánta elszámolni. 

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint az adóhatóság helyesen tárta fel a tény-

állást, és a társaság által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapí-

totta, hogy a 2005-ben beszerzett gépek egy részét a gyártás optimalizálása érdeké-

                                                           
25  BOROS: i. m. 359. 
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ben nem építették be a gyártósorba. A selejtezett gépek értékesítésével kapcsolat-

ban keletkezett árbevétel összegét a társaság nem tudta hitelt érdemlően bizonyíta-

ni, ezért selejtezéssel kapcsolatban megtérülés nem volt figyelembe vehető. A tár-

gyi eszközök selejtezése miatti költségeket a társasági adóalap terhére nem lehetett 

volna elszámolni. 

A gyártósor telepítése téves üzleti döntés következtében történt, azonban a téves 

üzleti döntést a rendelkezésre álló adatok alapján nem a társaság, hanem az anya-

vállalata hozta a rosszul felmért piaci igények alapján, ám annak következményeit 

mégis a társaság viselte a társasági adóalap terhére, holott a jegyzőkönyv mellékle-

tét képező transzferár nyilvántartásból kitűnően a gyártókapacitás kihasználása és a 

piaci rizikó viselése a termékfelelős anyavállalat feladata. Ugyanezt erősíti meg a 

könyvvizsgálói jelentés is, miszerint az anyavállalat végzi a stratégiai tervezési 

folyamatot, a leányvállalatok kihasználtságának kockázata főleg az anyavállalatot 

terheli, ha az eltérés meghaladja a tervezett kapacitáskihasználtság 10%-át. 

Mindezek alapján az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az anyavállalat hi-

bás döntéséből eredő költséget a társaság maga viselte, viszont így e magatartás 

miatt ez a költség nem áll a társaság bevételszerző tevékenységével összefüggésben 

és így ezt a költséget a társasági adóalap terhére nem számolhatta volna el jogsze-

rűen a társaság. 

A Kúria azonban elvetette az adóhatósági és elsőfokú bírósági álláspontot. 

A Kúria álláspontja szerint attól, hogy egyfajta közös döntési mechanizmus zaj-

lik egyes beruházás előkészítésekor, még nem jelenti azt, hogy annak következmé-

nyeit az anyavállalatnak kell viselnie. Az eszközök beszerzése, a beruházás finan-

szírozása az ő pénzeszközeiből történt, így a beruházás kapcsán a gazdasági életben 

bekövetkezett negatív változások hatásait is a felperesnek kell viselnie. A Kúria 

álláspontja szerint az alperesi álláspont a gazdasági élet racionalitásának is ellent-

mond. A gyártósor telepítése a felperes gazdasági tevékenységét szolgálta, annak 

bevételét növelte volna, ha az időközben bekövetkezett gazdasági változások a 

tényleges gyártásba állítását nem akadályozzák meg. 

Mindezekre figyelemmel a Kúria osztotta a felperesnek a felülvizsgálati 

kérelemben ennek kapcsán kifejtett jogi álláspontját, emiatt a Pp. 275. § (4) bekez-

dése alapján eljárva a jogerős ítéletet és az alperesi határozatot e körben hatályon 

kívül helyezte, és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte. Az új eljárásban az 

alperesnek a gyártósorra vonatkozó megállapításokat törölnie kellett, így a felperes 

adózás előtti eredményét ezek figyelmen kívül hagyásával kellett megállapítania. 26 

A másik bírósági döntés a transzferárazás egyik jelentős területével, a védjegy-

használattal foglalkozik. Az ügy tárgyát képező társaság védjegyek forgalmazásá-

val foglalkozik, tulajdonosa 97%-ban egy luxemburgi, 3%-ban egy az Egyesült 

Királyságban bejegyzett társaság. Ez utóbbi kettő egy barbadosi cég 100%-os tu-

lajdonában áll. A védjegyek bejegyzett tulajdonosa a barbadosi anyavállalat, amely 

felhasználási szerződés keretében a védjegyek használati jogának 49%-át a vizsgált 

                                                           
26  Kúria kfv. I.35.618/2014/4.számú határozat,  

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara (2016. X. 28.) 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara
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társaságnak, 51%-át a luxemburgi társaságnak adta át. A luxemburgi cég az 51%-

os használati jogát tőke-hozzájárulásként tovább engedélyezte a vizsgált társaság 

részére. A felperes az így megszerzett 100%-os védjegyjogok használatát egy évre 

az I. L. Ltd. (a továbbiakban: Ltd.) számára engedélyezte. 

Az Ltd. tényleges bevételei arányában fizetett jogdíjat a felperesnek, míg a fel-

peres a védjegyjogok használati jogának ellenértékeként ún. PEC-t (elsőbbségi 

kötvényt) bocsátott ki az átadó társaságok felé. A felperes védjegy-forgalmazási 

tevékenységének sajátossága az volt, hogy míg az Ltd.-től származó bevétele annak 

a tárgyévben ténylegesen elért bevétele alapján került meghatározásra, addig kiadá-

sa fix volt, mert az üzleti év elején rögzítették a PEC-ek értékét, melyek azt köve-

tően nem voltak módosíthatók. Amíg a felperes és az Ltd. között létezett az ár 

megállapítására transzferár nyilvántartás, addig a Barbados és a Luxemburg felé 

történt elszámolásra nem. 

Az adóhatóság a nyilvántartás hiányából kifolyólag vizsgálta a felek között al-

kalmazott árak természetét és megállapította, hogy nem a szokásos piaci áron tör-

tént az elszámolás. 

Ennek alapján 2005. április 8. és 2006. február 28. közötti időszakra csökkentet-

te a védjegybeszerzésekre fordított összeget, ezáltal a társasági adóalapot 209 357 

000 millió Ft-tal megemelte, és a felperes terhére 33 497 000 Ft társasági adóhiányt 

állapított meg. Az adóhiány után 16.748.000 Ft adóbírságot és 1 885 000 Ft kése-

delmi pótlékot számított fel. A transzferár nyilvántartási kötelezettség elmulasztása 

pedig 3 000 000 Ft mulasztási bírsággal sújtotta a felperest. 

A fizetendő védjegy-használati díjak összegét a felek semmilyen számítással nem 

támasztották alá, a kialakított fizetési konstrukció miatt a felperes viselt minden koc-

kázatot. Erre figyelemmel a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény (továbbiakban Tao.tv.) 18. § (1) bekezdése alapján az adóhatóság 

határozta meg a felek közötti elszámolás alapjául szolgáló szokásos piaci árat. 

A felperes keresete folytán eljárt elsőfokú bíróság ítéletével az alperesi határozatot a 

mulasztási bírság kiszabását meghaladó részében az elsőfokú határozatra is kiterjedően 

hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú adóhatóságot új eljárásra kötelezte.  

A bíróság eljárásban beszerzett igazságügyi szakértői, és a felperes által benyúj-

tott szakértői vélemények alapján rögzítette, hogy az adóhatóság által a revízió 

során alkalmazott WACC-mutató (tőkeköltség súlyozott átlaga) nem alkalmas a 

haszonkulcs mértékének meghatározására. Rögzítette azt is a magánszakértői vé-

lemény alapján, hogy a piaci ár egy ártartomány, nem egy konkrét absztrakt ár, ily 

módon nincs egy konkrét ár, amelytől eltéréseket lehetne megállapítani. Vélemé-

nye szerint egy ártartományt kell bemutatni, amelyhez képest kell vizsgálni a felpe-

resi számítás megfelelőségét és ennek következményeképpen az adóbevallási ada-

tok helytállóságát. 

A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét a per főtárgya tekintetében – az indokolás 

megváltoztatásával – hatályában fenntartotta, csak a perköltség tekintetében 

helyezte hatályon kívül. A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő 

felülvizsgálati kérelmet eljárásjogi és anyagi jogi jogszabálysértésre hivatkozva. 

Ezek között szerepelt többek között a szakértői vélemény egyes részeinek 
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mellőzése a döntés meghozatala során. A jogerős ítélet hatályon kívül helyezését 

nem támadta, de azt igen, hogy az új eljárásban a perbeli igazságügyi szakértő 

szakvéleményének alapulvételével kelljen meghatároznia a szokásos piaci árat.  

A Kúria rögzítette, hogy az adóhatósági határozat ugyan a módszer 

megválasztása tekintetében nem jogszabálysértő, de az azon belül alkalmazott 

százalékmérték és alkalmazott mutató a szokásos piaci ár meghatározására nem 

volt megfelelő, ezért az alperesi határozat jogszabálysértő volt, így helytálló a 

jogerős ítéletnek az alperesi határozat hatályon kívül helyezésére vonatkozó 

döntése. 27 

 

3. A TRANSZFERÁRAZÁSSAL KAPCSOLATOS EURÓPAI UNIÓS ÜGYEK 

Az Európai Bizottság több esetben indított vizsgálatot olyan cégek ellen, amelyek a 

transzferárazás eltérítésével kerülték el a magasabb adóterhelést. 

Az Európai Bizottság 2014 júniusában mélyreható vizsgálatokat indított és arra 

a következtetésre jutott, hogy Luxemburg szelektív adókedvezményeket nyújtott a 

Fiat finanszírozásra szakosodott vállalatának, míg Hollandia a Starbucks kávépör-

kölő vállalat számára biztosított szelektív adókedvezményeket. Az adott nemzeti 

adóhatóság által kibocsátott feltételes adómegállapítás mindkét esetben mestersé-

gesen csökkentette a társaság által fizetendő adót. 

Önmagában véve a feltételes adómegállapítások teljesen jogszerűek. Azonban a 

vizsgálat tárgyát képező két feltételes adómegállapítással mesterséges és összetett 

módszereket hagytak jóvá a vállalatok adóköteles nyereségének meghatározására. 

Ezek a módszerek nem tükrözik a gazdasági realitást. Pontosabban kifejezve, a Fiat 

és a Starbucks csoporthoz tartozó vállalkozások közötti áruk és szolgáltatások érté-

kesítése tekintetében olyan belső elszámoló árat (transzferárat) rögzítettek, mely a 

piaci feltételeknek nem felel meg. Ennek következtében a Starbucks kávépörkölő 

vállalat nyereségének jelentős része külföldre tevődött ki, ahol az nem minősült 

adókötelesnek, míg a Fiat finanszírozásra szakosodott vállalata a tényleges haszon 

csupán kis része után fizetett adót. 

Mindez ellentétben áll az uniós állami támogatási szabályokkal. Nem alkalmaz-

hatók a belső elszámolóárak megállapítására szolgáló feltételes adómegállapítás 

során olyan módszerek, amelyek eredményeként a nyereségeket jogellenesen kül-

földre helyezik ki annak érdekében, hogy ezzel a társaság által fizetendő adók 

csökkenjenek. Ez tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatná az adott vállalkozást a 

többi társasággal szemben, amelyek a ténylegesen elért nyereség alapján fizetik az 

adót. 

Így a Bizottság elrendelte, hogy Luxemburg és Hollandia hajtsa be a Fiat, illet-

ve a Starbucks által be nem fizetett adót annak érdekében, hogy a két vállalat tisz-

tességtelen versenyelőnye megszűnjön, ismét egyenlő legyen a bánásmód valam-

ennyi hasonló helyzetben lévő vállalkozás esetében. A határozat értelmében a vál-

                                                           
27  Kúria kfv. I.35.774/2014/6. számú határozata. http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-

portal/anonim-hatarozatok-tara (2016. X. 28.) 
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lalatok a feltételes adómegállapítások által biztosított kedvező adójogi bánásmód-

ból eredő előnyökkel a jövőben nem élhetnek. 

A luxemburgi székhelyű Fiat Finance and Trade pénzügyi szolgáltatásokat vég-

zett, például csoporton belüli hiteleket nyújtott a Fiat csoporthoz tartozó egyéb 

gépjárműgyártóknak. Számos más ügyletet is lebonyolított a Fiat csoporthoz tarto-

zó más vállalkozásokkal Európában. A Bizottság vizsgálata azt mutatta ki, hogy a 

luxemburgi hatóságok által 2012-ben kibocsátott feltételes adómegállapítás szelek-

tív előnyhöz juttatta a Fiat and Trade vállalatot, amely így 2012 óta 20–30 millió 

EUR-val mérsékelte indokolatlanul az adóterheit. 

Arra tekintettel, hogy a Fiat Finance and Trade egy bankra hasonlít, a vállalat 

adóköteles nyereségét egy bankhoz hasonlóan, a társaság által végzett pénzügyi 

tevékenység által elért tőkemegtérülés kiszámításával kell meghatározni. Ezzel 

szemben a feltételes adómegállapítással engedélyezték egy olyan mesterséges és 

rendkívül összetett módszertan alkalmazását, amely nem alkalmas a piaci feltétele-

ket tükröző adóköteles nyereség kiszámítására. 28 

A Starbucks a jogdíjak és felvásárlási árak eltérítésével befolyásolta adófizetési 

kötelezettségét. Nagy mennyiségben értékesített kávét Nagy-Britanniában, de szin-

te alig fizetett ott társasági adót. Az ez ellen tiltakozók arra világítottak rá, hogy a 

cég akkora nagyságú jogdíjakat fizetett a hollandiai, valamint felárat a kávébab 

vásárlásra a svájci leányvállalatainak, hogy ennek következtében a brit anyacég 

csak minimális nyereséget ért el.29 

A hollandiai székhellyel rendelkező Starbucks Manufacturing EMEA BV (a to-

vábbiakban: Starbucks Manufacturing) az egyetlen európai kávépörkölő vállalata a 

Starbucks csoportnak. Pörkölt kávét és a kávéhoz köthető termékeket (pl. csészé-

ket) értékesít és forgalmaz a Starbucks közel-keleti, afrikai és európai üzleteiben. 

A Bizottság vizsgálata arra az eredményre jutott, hogy a holland hatóságok által 

2008-ban kibocsátott feltételes adómegállapítás szelektív előnyhöz juttatta a Star-

bucks Manufacturing vállalatot, amely így 2008 óta 20–30 millió EUR-val mérsé-

kelte indokolatlanul az adóterheit. A feltételes adómegállapítás különösen az alábbi 

két módon csökkentette mesterségesen a Starbucks Manufacturing által fizetett 

adókat: 

• A Starbucks Manufacturing igen jelentős jogdíjat fizet az Alkinak a Star-

bucks csoport egyesült-királyságbeli vállalatának) a kávépörkölés know-

how-jáért. 

• Továbbá felemelt árat fizet a zöld kávébabért a svájci székhelyű Starbucks 

Coffee Trading SARL részére. 

                                                           
28  Commission decides selective tax advantages for Fiat in Luxembourg and Starbucks in 

the Netherlands are illegal under EU state aid rules 2015. október 21.;  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_hu.htm (2016. X. 26.)  
29  DEZSÉRI Kálmán: Adóelkerülés vagy adóoptimalizálás – A vállalati jövedelemadó a 

nemzetközi és európai vitákban. Világgazdasági Intézet, 2014.  

http://www.adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2014/Adoelkerules_vagy_adooptimalizal

as.pdf (2016. X. 26.) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_hu.htm
http://www.adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2014/Adoelkerules_vagy_adooptimalizalas.pdf
http://www.adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2014/Adoelkerules_vagy_adooptimalizalas.pdf
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A bizottsági vizsgálat azt mutatta ki, hogy a Starbucks Manufacturing által az 

Alki részére fizetett jogdíj indokolatlan, mivel az nem tükrözi megfelelően a piaci 

értéket. Ugyanis csak a Starbucks Manufacturing köteles a know-how használatát 

megfizetni, sem egy másik, a Starbucks csoporthoz tartozó vállalat, sem egy füg-

getlen kávépörkölő, ahová kiszervezték a pörkölést, nem köteles lényegében azo-

nos helyzetben jogdíjat fizetni ugyanazon know-how-ért. A Starbucks Manufactu-

ring esetében viszont a jogdíj megléte és mértéke azt jelenti, hogy a vállalat nyere-

ségének jelentős részét jogtalanul kihelyezik az Alkihoz, amely sem az Egyesült 

Királyságban, sem pedig Hollandiában nem kötelezett társasági adó megfizetésére. 

Ezenkívül a vizsgálat arra is rávilágított, hogy a Starbucks Manufacturing adó-

alapját indok nélkül mérsékelték azzal a jelentősen felemelt árral is, amelyet a vál-

lalat a zöld kávébabért egy svájci vállalatnak, a Starbucks Coffee Trading SARL-

nak fizet. Tulajdonképpen az árkülönbözet a bab tekintetében 2011 óta több mint 

háromszorosára nőtt. Ennek a kávépörkölés szempontjából meghatározó tényező-

nek az áremelkedése miatt a Starbucks Manufacturing kávépörkölő tevékenysége 

önmagában véve nem termelt volna elegendő nyereséget a kávépörköléshez fűződő 

know-how jogdíjának az Alki számára történő megfizetéséhez. A jogdíj ezért első-

sorban azt a célt szolgálja, hogy a Starbucks üzleteiben értékesített, a Starbucks 

Manufacturing forgalmának legnagyobb részét kitevő más termékek eladásából 

származó nyereség áttevődjön az Alkihoz.30 

A transzferárazással kapcsolatos probléma más multinacionális vállalatoknál is 

felmerült, így az Apple cégcsoportnál egyaránt. Az Európai Bizottság 2014. szept-

ember 30-án hozta nyilvánosságra jelentését, amely alapján eljárást indít Írország 

és közvetett módon az Apple-nek nyújtott tiltott állami támogatás gyanúja miatt.31 

Az Apple Sales International és az Apple Operations Europe két olyan Íror-

szágban bejegyzett társaság, amelyek teljes egészében az Apple csoport tulajdoná-

ban vannak, és végeredményben az egyesült államokbeli anyavállalat, az Apple 

Inc. irányítása alatt állnak. E két társaságnak joga van ahhoz, hogy az Apple Inc.-

del kötött úgynevezett „költségmegosztási megállapodás” alapján, az Apple szel-

lemi tulajdonának hasznosításával Észak- és Dél-Amerikán kívül Apple termékeket 

gyártson és értékesítsen. Ezen megállapodás keretében az Apple Sales International 

és az Apple Operations Europe évente díjat fizetnek az egyesült államokbeli App-

le-nek az USA-ban végzett kutatási és fejlesztési tevékenységéért. Ezen díjak 

2011-ben mindösszesen közel 2 milliárd USD-t tettek ki, 2014-ben pedig jelentő-

sen megemelkedtek. A legfőképp az Apple Sales International által juttatott díjak 

több, mint 50%-ban fedezték az Apple csoport által a csoport globális méretű szel-

lemi tulajdonának fejlesztése érdekében végzett egyesült államokbeli kutatási tevé-

                                                           
30  Commission decides selective tax advantages for Fiat in Luxembourg and Starbucks in 

the Netherlands are illegal under EU state aid rules 2015. október 21. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_hu.htm (2016. X. 26.) 
31  Deloitte: HírAdó. 2014. november 5.  

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/tax/HU-taxalert-

20141105-extra-hun.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_hu.htm
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/tax/HU-taxalert-20141105-extra-hun.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/tax/HU-taxalert-20141105-extra-hun.pdf
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kenységeket. A két cég e díjak költségét minden évben levonta az Írországban el-

számolt nyereségéből úgy, hogy ezalatt minden szabályt betartottak. 

A két vállalat írországi adóköteles profitját az Írország által 1991-ben kiadott 

feltételes adómegállapítás keretében állapították meg, amelyet 2007-ben egy ha-

sonló váltott fel. Ennek lehetősége megszűnt 2015-ben, mivel a két vállalatban 

szerkezetátalakításra került sor. 

A feltételes megállapításokon keresztül Írország hozzájárult, hogy az Apple 

csoportnak az országban bejegyzett két vállalkozása olyan módon számítsa ki az 

adóköteles nyereség összegét, amely nem a gazdasági realitásokat tükrözi: a két 

társaság az eladásaiból származó nyereségének majdnem teljes egészét belső fel-

osztással az ún. központi irodák hasznaként tüntették fel. A vizsgálat felderítette, 

hogy fiktívek a szóban forgó irodák, és ekkora nyereségre nem tehettek volna szert. 

Az ír adójog specifikus rendelkezései értelmében – melyek már nem hatályosak 

– ezen nyereségként feltüntetett összegek egyik országban sem estek adókötelezett-

ség alá. Az Apple az írországi adóügyi bánásmód jóvoltából megközelítőleg a ter-

mékei teljes uniós piaci értékesítéséből keletkező összes haszon után el tudta ke-

rülni az adófizetést. 

A feltételes adómegállapítással jóváhagyott allokációs módszer következtében 

az Apple által az Apple Sales International nyeresége után fizetett tényleges társa-

sági adó mértéke a 2003. évi mindössze 1%-ról 2014-re csupán 0,005%-ra csök-

kent. 

Az Európai Bizottság arra a konzekvenciára jutott, hogy Írország indokolatlan 

adóelőnyt juttatott az Apple-nek. A hatályban lévő jogszabályok értelmében a Bi-

zottságnak az első információkérésétől számítva, tehát jelen esetben 2013. évet 

megelőző tíz éves időszakra rendelheti el a jogellenes támogatás visszafizetését. 

Ennek következtében Írországnak vissza kell fizettetnie a cégóriással a 2003–

2014 közötti időszakban – a közel 13 milliárd euró összegű – meg nem fizetett adót 

annak kamataival együtt. Ennek oka, hogy főszabály szerint az állami támogatásra 

vonatkozó uniós szabályok – a versenytorzulás csökkentése érdekében – előírják az 

összeegyeztethetetlen állami támogatás visszafizettetését. 32 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A bemutatott szabályozás és joggyakorlat jól szemlélteti a transzferárazással kap-

csolatos kérdéskör összetettségét, ezért kiemelkedően fontos az ezzel kapcsolatos 

jogi szabályozási háttér és egyértelmű ítélkezési gyakorlat kialakítása. 

Különösen fontosak az Európai Bizottság által vizsgált ügyek, mert a végkime-

netelük az olyan következő generációs technológiai cégek adózási gyakorlatára 

lehetnek nagyban hatással, mint a Facebook, az eBay vagy a Twitter. 

Az ügyek rámutattak az adójogi szuverenitás problémájára, hiszen a globalizá-

ció következtében sok esetben nem tudnak egyedül megoldani adópolitikai prob-

                                                           
32  Európai Bizottság – Sajtóközlemény: Állami támogatás: Írország 13 milliárd EUR ösz-

szegű jogellenes adókedvezményt adott az Apple-nek, Brüsszel, 2016. augusztus 30. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_hu.htm (2016. X. 27.) 
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lémákat. Bármilyen túlzott adókedvezmény nyújtása európai és globális szinten is 

torzíthatja a piaci versenyt, a beruházásokat, illetve az azokból származó jövedel-

meket és adóbevételeket. 

Egy igazságos adóverseny alapvető fontosságú az EU egységes belső piacának 

megfelelő működéséhez és a közös gazdasági fellendüléshez. A gazdasági növeke-

dés és a versenyképesség helyreállítása szempontjából kiemelt a jelentősége az 

olyan káros adózási gyakorlatok megszüntetésének, amelyek erodálják a tagorszá-

gok adóalapjait.33 

Mint látható a téma nagyon bonyolult és szerteágazó. Nem véletlen, hogy keve-

sen foglalkoznak nemzetközi adótervezéssel és transzferárazással. Azonban az 

adóhivatal már évek óta kiemelt ügyének tekinti a transzferárazást és igyekeznek 

minél több és mélyrehatóbb képzés keretében képezni újabb szakembereket. 

Nagyon nehéz megoldást találni a multinacionális vállalatok adóelkerülésének 

problémájára, hiszen a verseny szabadsága az egyik legfontosabb alapelv és nem 

könnyű meghúzni a határvonalat, hogy még mibe avatkozhat be az állam az alapelv 

sérelme nélkül. Ugyanakkor a gazdasági társaságok legfőbb célja a minél nagyobb 

profit elérése, így természetesen kihasználják az adóelkerülési és adóoptimalizálási 

lehetőségeket, amíg arra alkalmuk adódik. 

Másik oldalról megközelítve pedig az államoknak is szükségük van arra, hogy 

minél több gazdasági társaságot vonzanak magukhoz adózási szempontból. Közis-

merten a legtöbb és legnépszerűbb adóparadicsom – mint pl. Bermuda – kis ország 

a világ egy eldugott szegletében, melynek a turizmusból származó bevételein kívül 

a kedvező adózási feltételek nyújtása révén jelentkező bevételek jelentik az egyik 

legfőbb forrást. 

A kérdéssel összefüggő egyik legnagyobb problémát az okozza, hogy a fejlett 

országok többsége nagyon magas társasági adóval sújtja a vállalkozásokat. 2011-

ben az ActionAid olyan információkat hozott nyilvánosságra, mely szerint az 

Egyesült Királyság legnagyobb vállalatai közül 98 az adóparadicsomokat kihasz-

nálva, fejlődő országokban rejti el nyereségét,34 elmenekülve a szigetországban 

őket sújtó igen magas a társasági adó elől. Ezért egyik legfontosabb lépés lehetne a 

társasági adó mértékének csökkentése és a világszinten megjelenő hatalmas eltéré-

sek mérséklése. Azonban a helyzet megoldásának nehézségét az is jól mutatja, 

hogy még az Európai Unió szintjén az egységes társasági adóalap meghatározásá-

ban sem sikerült egyezségre jutni, az adó mértékének egységesítése pedig az eltérő 

fejlettségű tagállamok gazdasági érdekei miatt lehetetlennek tűnik.   

 

 

                                                           
33  DEZSÉRI: i. m.1–15.  

http://www.adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2014/Adoelkerules_vagy_adooptimalizal

as.pdf (2016. X. 18.) 
34  ActionAid:Discover the interactive FTSE 100 tax haven map 
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