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A transzferárak képzése, - a kapcsolt felek között alkalmazott elszámoló árak szokásos 
piaci árnak való megfelelősége -, illetve azok jogszabályi előírásoknak megfelelő 
dokumentálása, évek óta különösen kiemelt ellenőrzési terület! Ezért a Menedzser 
Praxis Szakkiadó az előző évekhez hasonlóan idén is díjmentes, konzultációval 
egybekötött tanácsadói napot szervez a gazdasági szakemberek támogatására. Célunk, 
hogy a kapcsolt felek között alkalmazott árak helyes dokumentálásához, valamint a 
lehetséges adóhatósági ellenőrzés buktatóinak elkerüléséhez nyújtsunk támogatást. 
  
A tanácsadói nap segítséget kíván nyújtani a 2013. május 31-ig elkészítendő transzferár 
dokumentáció vagy szokásos piaci ár levezetés előírásoknak megfelelő kimunkálásához 
is.  
 
Célunk továbbá, hogy segítsük Önöket a jogszabályi előírások helyes alkalmazásában, 
valamint lehetőséget biztosítsunk a saját munkagyakorlatukból adódó transzferárazási 
kérdések megvitatására.  
 
Különösen ajánljuk ezt a gyakorlati tanácsadói napot azoknak, akik olyan társaság 
gazdasági ügyekért felelős vezetői, munkatársai, vagy külső gazdasági szakértői, amely  
 
- kapcsolt vállalkozásnak minősül,  
- a kapcsolt vállalkozásával, vállalkozásaival 2012-ben, ill. az előző években bármilyen 
jellegű jogügyletet folytatott, 
- olyan cégcsoport tagja, amely cégcsoport együttes létszáma az 50 főt, vagy éves nettó 
árbevétele, mérlegfőösszege a 10 M. Eurót (kb. 3Mrd. Ft.) meghaladja. 
 
A tanácsadói nap szervezése során elsődleges törekvésünk a közvetlen, konzultációs 
jelleg megőrzése, ezért a résztvevői létszámot 30 főben maximáljuk.  
 
Előadóink:  
 
Ferik Edit jogi szakokleveles közgazdász, adótanácsadó, aki a jogszabályi háttér 
ismertetésével, ezen belül a 2012. január 1.-i változások, továbbá a 2013. június 21-től 

hatályba lépett a 22/2009. (X. 16.) a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő 

nyilvántartási kötelezettségről szóló PM rendelet módosításáról számol be, és gyakorlati 
példákon keresztül ad betekintést a transzferár dokumentálási feladatok aktualitásaiba. 
 
Repka Hajnalka adatkereskedelmi vezető Qualidat Kft., a transzferárelemzésben 
alkalmazható adatbázisokat mutatja be (Datax, TÁSA, AMADEUS).  
 
Kolonics Róbert tanácsadási üzletág igazgató Menedzser Praxis Kft., transzferár 
tanácsadás folyamatát, és a gyakorlati, szakmai tapasztalatokat mutatja be. 
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Program  
 
8:45-9:00 Érkezés, regisztráció 
 
9:00-9:05 Köszöntő, a program megnyitása 
Kolonics Róbert, a Menedzser Praxis Kft. tanácsadási üzletág igazgatója 
 
9:05-9:50 A transzferár dokumentálás jogszabályi háttere a 2012. január 1.-i és 2013. 
június 21-i változások tükrében. Kapcsoltság vizsgálat, cégcsoport méret feltérképezés, 
transzferár dokumentációs kötelezettség megállapítása, jogszabály szerinti 
dokumentálás 
Előadó: Ferik Edit adótanácsadó 
 
9:50-10:00 Kávészünet  
 
10:00-11:30 A transzferár dokumentáció készítés gyakorlati kérdései, hogyan 
készítsünk az adóhatóság által is elfogadható transzferár dokumentációt. Mire figyeljünk 
az előző évek dokumentációinak felülvizsgálata, kiegészítése, esetleges pótlása során. 
 
11:30-11:45 Kávészünet  
 
11:45-12:15 A transzferárelemzésben alkalmazható adatbázisok Datax, TÁSA, AMADEUS 
bemutatása, alkalmazási területeik és lehetőségeik a gyakorlatban.  
Előadó: Repka Hajnalka adatkereskedelmi vezető, Qualidat Kft. 
 
12:15-12:30 A transzferár tanácsadás helyzete, gyakorlata a magyar piacon. Szereplők, 
árak, szolgáltatás minőség. Mit tegyünk, ha kéri a NAV a dokumentációt, mennyi időnk 
van a felkészülésre? 
Előadó: Kolonics Róbert tanácsadási üzletág igazgató Menedzser Praxis Kft., 
 
12:30-13:30 Kötetlen konzultáció az előadókkal. Transzferár, szokásos piaci ár levezetés 
tanácsadás a gyakorlatban. 
 
Fontos! A tanácsadói nap konzultációs jellege alapján előadóink a szünetekben is 
válaszolnak felmerülő kérdéseikre! 

 


