
 

Transzferárazási feladatok 
és kockázatok
Tájékoztató

• Nemzetközi és hazai vállalatcsoportok
• Kapcsolt vállalkozással rendelkező társaságok részére.



Transzferár mulasztási bírság: 
2.000.000 Ft / év
Az évente kiszabható 2 millió forintig terjedő transzferár mulasztási bírság a magyar 
adórendszer egyik legnagyobb terhét jelenti a vállalkozások, vállalatcsoportok számára.  

Évek óta kiemelt területnek számít a kapcsolt vállalkozások és a szokásos piaci ár elvének 
betartásának ellenőrzése, és ez a tendencia várhatóan folytatódik a jövőben is. 

A transzferárak folyamatosan szigorodó adóellenőrzése miatt ma már egyetlen vállalkozás 
sem jelentheti ki, hogy biztonságban van a kiszabható bírságoktól, ha nem végzett el egy 
transzferáras belső ellenőrzést. Ma már a legtöbb cég rendelkezik kapcsolt vállalkozással, 
de sokan még mindig nem tudnak erről a tényről, illetve a hozzá kapcsolódó szabályozási 
rendszerről és a komoly adóügyi következményekről, melyek a következők lehetnek.
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Kapcsolt vállalkozások 3 (+1) alapvető 
transzferárazási kötelezettsége

2.

Kötelezettség Kiket érint? Elmaradásának következménye

1. Bejelentési kötelezettségek (kapcsolt 
viszony keletkezése, megszűnése, 1 m Ft
feletti készpénz forgalom – 15 napon 
belül)

Minden vállalkozást (adózót)
Mulasztási bírság 500.000 Ft-ig / 
bejelentés

2. Szokásos piaci ár elvének alkalmazása 
minden adónemben (társasági adó, helyi
iparűzési adó, innovációs járulék, 
általános forgalmi adó, kisvállalati adó, 
stb.)

Minden vállalkozást (adózót)
Adóhiány, annak 50%-áig kiszabható 
adóbírság, késedelmi pótlék

3. Transzferár nyilvántartás készítési
kötelezettség minden évben

Kisvállalkozások mentesülnek
Mulasztási bírság 2.000.000 Ft-ig / 
nyilvántartás / év

+1 kötelezettség: Country-by-Country 
report (CBCR) bejelentési kötelezettség 
minden
évben

Minden vállalkozást (adózót)
Mulasztási bírság 20.000.000 Ft-ig / 
CBCR vagy bejelentés



1. lépés: Kapcsolt vállalkozások vizsgálata

Kapcsolt vállalkozásoknak nevezzük fő szabály szerint azokat a cégeket, amelyeknél 
a tulajdonosi kör nem független, tehát a szavazati (tulajdoni) jogok többsége egy 
magánszemély vagy egy család kezében összpontosul. 2015. január 1-től kapcsolt 
vállalkozási jogviszonyt keletkeztet az ügyvezetés egyezősége is, tehát kapcsolt 
vállalkozássá válnak azok a társaságok, ahol az ügyvezető személye megegyezik.

Kapcsolt vállalkozások tipikus esetei: 

• anyavállalat és leányvállalat (50%-ot meghaladó mértékű szavazati arányt birtokol, illetve 
meghatározó befolyással bír),

• testvérvállalatok (egy társaság, egy magánszemély, vagy közeli hozzátartozók együttes 
szavazatiaránya mindkét cégben az 50%-ot meghaladja, illetve meghatározó befolyással 
bír),
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1. lépés: Kapcsolt vállalkozások vizsgálata

• külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, 
továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi 
vállalkozóval az előzőek szerint meghatározott viszonyban áll,

• az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, 
amely az adózóval az előzőek szerint meghatározott viszonyban áll,

• az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és 
pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg (ez utóbbi szabály 
2015.01.01-től érvényes).
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2. lépés: Kapcsolt vállalkozások közötti
ügyletek, szerződések vizsgálata

Amikor már ismerjük a kapcsolt vállalkozások körét, a következő lépés annak a felmérése, 
hogy melyik kapcsolt vállalkozással mikor, milyen ügyletek valósultak meg (ügylet 
típusa, szerződés megnevezése és kelte, ügylet értéke, stb.). Az ügyleteket már az első 
áttekintésnél érdemes csoportosítva vizsgálni, külön-külön típusonként, mind a vevői 
oldalt, mind a szállítói oldalt, a kölcsönöket, az időbeli elhatárolásokat és az ingyenes 
ügyleteket tekintve. Különösen fontos annak a megállapítása, hogy melyik kapcsolt céggel 
milyen időponttal indult az együttműködés, tehát mikor volt az első szerződéskötés, első 
számla, vagy első átutalás.

5.



2. lépés: Kapcsolt vállalkozások közötti
ügyletek, szerződések vizsgálata

A kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül szintén 
be kell jelenteni, valamint a készpénzfizetés napjától számított 15 napon be kell jelenteni 
a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített 
készpénzszolgáltatást is.

Ha elmulasztjuk a NAV felé 15 napon belül bejelenteni, hogy egy kapcsolt vállalkozásunkkal 
elkezdtünk együttműködni, akkor a következmények súlyosak lehetnek: 

500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható minden egyes elmaradt bejelentés, de 
a bejelentési kötelezettségek köre ezzel még nem teljes.
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Tipikus és speciális csoporton belüli 
ügyletek

7.

Tipikus csoporton belüli ügyletek

• Termékbeszerzés
• Termékértékesítés
• Alap- és csomagolóanyag beszerzés, értékesítés
• Alvállalkozói szolgáltatások
• Központi beszerzés
• Menedzsment szolgáltatás igénybevétele
• Értékesítési jutalék fizetése
• Royalty bevétel
• Kölcsön felvétele
• Költség-átterhelések
• Cash-pool rendszer

• Tárgyi eszköz beszerzés, értékesítés
• Jogdíj, márkanév, licence, know-how
• Üzletág áthelyezések, átszervezések
• Üzletrész vásárlás, értékesítés
• Vásárolt követelés, értékesített követelés
• Jegyzett tőke emelés apporttal
• Osztalék nem pénzbeli kifizetése
• Hitelbiztosíték, kezességvállalás
• Elengedett követelés, kötelezettség
• Közös irodahasználat, autóhasználat, közös 

munkavállalók, közös könyvelő
• Egyéb ingyenes szolgáltatások

Speciális csoporton belüli ügyletek 



3. lépés: Szokásos piaci ár elvének 
betartása

8.

Ha kapcsolt vállalkozással bármilyen ügylet megvalósult, akkor a szokásos piaci ár elvének 
betartása kulcsfontosságú. A kapcsolt vállalkozásokat érinti a társasági adóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény (a továbbiakban „Tao.”) 18.§-ban megfogalmazott „szokásos piaci ár elv” 
alkalmazási kötelezettsége:

Amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben, 
megállapodásukban (áfa nélkül számítva) magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket 
alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható 
körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a 
továbbiakban: szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján 
számított különbözetnek megfelelő összeggel az adózó - az e törvényben előírt más, az 
adózás előtti eredményt növelő vagy csökkentő jogcímektől függetlenül - adózás előtti 
eredményét csökkenti illetve növeli.



3. lépés: Szokásos piaci ár elvének 
betartása

9.

TEHÁT HA A CSOPORTON BELÜL NEM A SZOKÁSOS PIACI ÁR KERÜL ALKALMAZÁSRA, 
AZ ADÓALAPOT KI KELL IGAZÍTANI AZ ALKALMAZOTT ÁR (TRANSZFERÁR) ÉS A PIACI ÁR 
KÜLÖNBÖZETÉVEL.

Egy adóhatósági megállapításnál, melynek során eredetileg a fenti elv megsértése miatt 
társasági adó hiány keletkezett, további következményekre is lehet számítani, pl. az 
általános forgalmi adó, helyi iparűzési adó, innovációs járulék, energiaellátók különadója, 
kisvállalati adó, stb. tekintetében.



Szokásos piaci ár elve az adózásban

ART. 3. § [Az ügylet gazdasági eredmény szerinti minősítésének és a kapcsolt vállalkozások 
közötti szerződések minősítésének követelménye]

(2) 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 elvárható piaci magatartásnak.

Adóalap-módosítás: társasági adó (Tao. Tv. 18.§., helyi iparűzési adó, innovációs járulék, 
általános forgalmi adó, kisvállalati adó, stb.
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Különálló entitás elve

Bár egy vállalatcsoport gazdasági szempontból egy egységnek tekinthető, a fióktelep 
pedig még jogilag is része a központi vállalatnak, adózási szempontból a vállalatcsoport 
részeit – az egyes kapcsolt vállalkozásokat, illetve a fióktelepet és központját – különálló 
entitásoknak kell tekinteni.

ELVÁRÁS: adóalapjukat úgy kell megállapítani, mintha önállóan, csoporttagjaiktól 
függetlenül léteznének.
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Hogyan kell meghatározni a piaci árat?

A szokásos piaci árat a Tao. tv. 18. §-ban bemutatott öt módszer valamelyikével kell 
meghatározni, ha azok a módszerek nem vezetnek eredményre, akkor választható egyéb 
módszer is.

A módszerek leírása és a kapcsolódó megfontolások az OECD által kiadott Transzferár 
irányelvek az adóhatóságok és a multinacionális vállalkozások számára c. kiadványban 
olvashatóak el.

A Tao. 18. §-ban foglalt adóalap módosítási kötelezettség minden vállalkozást, minden 
adóalanyt érint. Fő szabály szerint nincs meghatározva, hogy milyen bizonyítást, milyen 
számítást kell készítenie az adózónak, hogy meg tudjon arról győződni: nincs adóalap 
módosítási kötelezettsége.
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Hogyan kell meghatározni a piaci árat?

A könyvelő feladata, hogy átadja a kötelezettségről szóló tájékoztatást a felelős személy 
(cégvezető, ügyvezető, stb.) részére, akinek a feladata, hogy a vizsgálatokat elvégezze vagy 
az információkat a vállalkozás adott szakterületeiről és a piacról begyűjtse.

A könyvelőnek emellett célszerű nyilatkoztatnia is a felelős személyt, hogy a társasági 
adóbevallást helyesen tudja kitölteni. Fő szabály szerint azonban az Adóhatóság feladata 
bizonyítani, hogy adózó esetében nem az érvényesül, amit állít az adóbevallásában.
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4. lépés: Transzferár nyilvántartás készítési 
kötelezettség vizsgálata
Vannak azonban olyan vállalkozások, melyek esetében a bizonyítási teher megfordul: a 
közép- és nagyvállalati méretet elérő cégcsoportok esetében az adózónak transzferár 
nyilvántartást kell készítenie, melyben bemutatja, hogyan határozta meg a szokásos piaci 
árat.

A transzferár nyilvántartás készítésének elmaradása, a kötelezettség hibás vagy hiányos 
teljesítése esetén 2 millió forintig terjedő mulasztási bírság szabható ki.

A közép- és nagyvállalati méret meghatározásnál a KKV. tv. előírásait kell figyelembe venni, 
mely előírja, hogy a besoroláshoz szükséges mutatószámokat (árbevétel, mérlegfőösszeg, 
létszám) csoportszinten kell figyelembe venni (azaz a kapcsolódó vállalkozások és 
partnervállalkozások mutatószámait össze kell számítani)!
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4. lépés: Transzferár nyilvántartás készítési 
kötelezettség vizsgálata
A transzferár nyilvántartás készítésének szabályai, a nyilvántartás készítési kötelezettség 
alóli tárgyi mentesülések a nyilvántartás kötelező tartalma a 32/2017. NGM rendeletben 
került szabályozásra.

Nem kell transzferár nyilvántartást készíteni például a szokásos piaci áron 50 millió forintot 
éves szinten el nem érő ügyletekre, vagy a független féltől származó számlák kapcsolt 
vállalkozások részére haszon nélkül történő továbbszámlázása esetében.
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Lépések a transzferár nyilvántartás 
készítéséig
Mielőtt elkezdené a folyamatot, olvassa el a témában készült cikksorozatunk első két 
részét az alábbi linkekre kattintva!

Transzferár dokumentáció készítése – 1. rész

Transzferár dokumentáció készítése – 2 rész

https://ado.hu/ado/transzferar-dokumentacio-keszitese-1-resz/

https://ado.hu/ado/transzferar-dokumentacio-keszitese-2-resz/

• Alanyi mentesség (mikro- és kisvállalkozás, magánszemély, közhasznú nonprofit 
vállalkozás, állami többségi tulajdonú cégek)

• Tárgyi mentesség (50 millió Ft-ot piaci áron el nem érő kapcsolt tranzakciók, független 
féltől származó költségek haszon nélküli tovább számlázása kapcsolt félnek)

• Kötelező tartalom: lásd 32/2017. NGM rendelet
• Iránymutatás és vitás ügyekben döntő: OECD Transzferár Irányelvek és egyéb 

kapcsolódó OECD kiadványok
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Lépések a transzferár nyilvántartás 
készítéséig
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5. lépés: Transzferár nyilvántartás 
készítése

18.

2017.11.18-án hatályba lépett a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő 
nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet, mely hatályon kívül 
helyezte a 22/2009. PM rendeletet. A 2018. évi nyilvántartási kötelezettséget már az új 
jogszabály szerint kell teljesíteniük az adózóknak: a transzferár nyilvántartás Master File-
ból (fődokumentum) és Local File-ból (helyi dokumentum) áll, emellett a 750 millió EUR 
forgalmat elérő cégcsoportoknál CbC reportot is kell készíteni.



Master File – Fődokumentum tartalma

19.

• a csoport jogi és tulajdonosi struktúrája, földrajzi ábra,
• az üzleti eredmény mozgatórugói,
• a régiós központok, elosztó központok, holding vállalkozások bemutatása,
• a csoport öt legnagyobb termékéhez és szolgáltatásához, továbbá a csoport 

forgalmának 5 százalékát meghaladó forgalmú termékéhez és szolgáltatásához tartozó 
ellátási lánc bemutatása árbevétel szerint, főbb földrajzi piacok megjelölésével,

• jelentős szolgáltatási megállapodások rövid leírása, a fő K+F helyszínek kapacitásainak 
leírása, a transzferár képzési politika bemutatása a szolgáltatási költségek allokálására és 
a díjak meghatározására vonatkozóan;

• tömör funkcionális elemzés, amely bemutatja az egyes csoporton belüli szereplők 
értékteremtéshez való hozzájárulását, különösen az elvégzett kulcsfontosságú 
funkciókat, a jelentős viselt kockázatokat, a jelentős felhasznált eszközöket;

• az üzleti évben megvalósult jelentős üzleti átszervezésekhez, felvásárlásokhoz 
(akvizíciókhoz) és üzletágak értékesítéséhez kapcsolódó tranzakciók bemutatása,



Master File – Fődokumentum tartalma

20.

• a csoport immateriális javakkal kapcsolatos stratégiája, K+F menedzsment és 
létesítményeknek, immateriális javak tulajdonosi körének, jelentős megállapodásoknak, 
transzferár politikának bemutatása,

• a csoport finanszírozásának általános bemutatása, beleértve a nem kapcsolt 
hitelezőkkel kötött jelentős finanszírozási megállapodásokat, valamint a központi 
finanszírozási szolgáltatásokat,

• a csoport üzleti évre vonatkozó éves konszolidált beszámolója, ennek hiányában egyéb 
pénzügyi beszámolási, szabályozási, belső menedzsment, adózási vagy egyéb célból 
készített beszámolója,

• a csoport szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásainak felsorolása és rövid 
bemutatása, továbbá más adózási megállapodások bemutatása, amelyek a jövedelem 
országok közötti elosztásával kapcsolatosak,

• elkészítés időpontja.



Local File – Helyi dokumentum tartalma

21.

• az adózó ügyvezetése (menedzsmentje) felépítésének bemutatása, szervezeti ábrája,
• azon személyek megnevezése, akiknek az ügyvezetés jelentést tesz és azon országok 

megnevezését, ahol e személyek a központi irodájukat fenntartják,
• az adózó üzleti vállalkozásának, tevékenységének és stratégiájának részletes 

bemutatása,
• az adózó legfontosabb versenytársainak felsorolása,
• az egyes ellenőrzött (50 millió Ft feletti) ügyletek és a környezet, érintett piac 

bemutatása, résztvevő kapcsolt vállalkozások adatai, teljesített és járó összegek,
• az ügylet alapjául szolgáló szerződés adóévben hatályos összes változatának másolatát, 

amennyiben a szerződést nem írásban kötötték, akkor annak részletes tartalmának 
leírása,

• az ügyletben érintett kapcsolt vállalkozások részletes összehasonlító és funkcionális 
elemzése, beleértve a korábbi évekhez képest bekövetkezett bármely változást,



Local File – Helyi dokumentum tartalma

22.

• a legmegfelelőbb szokásos piaci ár-megállapítási módszer megnevezése, a módszer 
megválasztásának indokai,

• a tesztelt félnek választott kapcsolt vállalkozás megjelölése és a választás indokolása,
• a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazásakor figyelembe vett fontosabb 

előfeltételezések összefoglalása, a többéves összehasonlító elemzés magyarázata,
• a kiválasztott belső és külső összehasonlító ügyletek felsorolása és bemutatása, az 

összehasonlító elemzés módszertanának leírása és ezen információk forrása,
• az összehasonlíthatóságra vonatkozó kiigazítások bemutatása és részletes indokolása, 

felhasznált pénzügyi információk összefoglalása, annak bemutatása, hogy a szokásos 
piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi adatok hogyan 
köthetők az adózó beszámolójában foglalt adatokhoz; és

• szokásos piaci ár-megállapítási megállapodások, valamint más adózási megállapodások 
másolata, amelyet nem az állami adó- és vámhatóság adott ki, és amelyek az adózó 
nyilvántartási kötelezettség alá eső ellenőrzött ügyleteire vonatkoznak,

• elkészítés időpontja.



Transzferár nyilvántartás elkészítési 
határideje

23.

Fő szabály szerint az adózónak a társasági adóbevallása benyújtásának napjáig, de 
legkésőbb az erre irányadó határidőig el kell készítenie a transzferár nyilvántartását (ez 
jellemzően tárgyévet követő május 31-e).
A kétszintű nyilvántartásban szereplő fődokumentum bonyolultabb összeállítása miatt 
bizonyos esetekben némi haladékot kapnak a külföldi végső anyavállalattal rendelkező 
társaságok: ha az adózó a társasági adóbevallása benyújtásáig a helyi dokumentumot 
elkészítette, azonban az érintett adóévre vonatkozó fődokumentum a csoport végső 
anyavállalatára vonatkozó jogszabályok miatt nem áll rendelkezésre, akkor a csoport 
végső anyavállalatára vonatkozó, a rendelet szerinti fődokumentumnak megfeleltethető 
nyilvántartás elkészítésére nyitva álló határidőig, de legkésőbb az adózó adóévének utolsó 
napjától számított 12 hónapon belül a nyilvántartás kizárólag a helyi dokumentumból áll.
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De ha ez az időszak is várhatóan eredménytelenül telik el, az adózónak a megfelelő időben 
el kell kezdenie a fődokumentum összeállítását, hogy a módosított határidőt tartani tudja.

Speciális rendelkezés azonban, hogy ha az adózó a Tao. törvény hatálya alól kikerül, akkor – 
az előbbiektől eltérően - köteles a társasági adóbevallása benyújtásáig a fődokumentumot 
elkészíteni (természetesen a helyi dokumentum mellett). Mindez azért is lesz vélhetően 
nehézkes, mert egy átalakulás, megszűnés esetében gyakran 30 nap, vagy 90 nap áll 
rendelkezésre ehhez, és a cégcsoport teljes zárásához.



Milyen adatokra van szükség a transzferár 
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Az ügyletben érintett Társaság(ok) – nemcsak a hazai, hanem adott esetben a külföldi 
másik fél – mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, üzleti jelentése, 
főkönyvi kivonata, honlap megjelölése, cégcsoportra vonatkozó konszolidált beszámolója. 
Amennyiben ezek az anyagok nem tartalmaznak cégbemutatásokat, akkor a cégek 
bemutatását tartalmazó írásos anyag megküldése.

A tranzakcióra (összevont tranzakcióra) vonatkozó szerződés és annak magyar nyelvű 
fordítása, lehetőség szerint aláírt PDF és mellette DOC formátumban is, számlaforgalmat 
tartalmazó Excel táblázat, összesítő sorral együtt, mintaszámlák megküldése.

Szükséges a vizsgált magyar társaság összes csoporton belüli tranzakciójának a listája és 
részletei Excel táblázatban, valamint a bemutatásra vonatkozó kérdőív kitöltése.
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Megrendelő feladata a szükséges belső összehasonlító árak, árrések, haszonkulcsok és 
ezek megfelelő adatainak az általunk kért formátum szerinti előállítása.

Megrendelő feladata az adatbázis elemzés eredményeinek áttekintése és jóváhagyása.
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Induló transzferár konzultáció

Local File - Helyi dokumentum készítése

Az induló konzultáció fő célja, hogy segítsünk eligazodni a jogszabályi környezetben, és 
meg tudjuk határozni, hogy milyen tartalmú árajánlatot állítsunk össze a Megrendelő 
számára a kötelezettségek teljesítése érdekében. A konzultáció online formában zajlik 
(Microsoft Teams rendszeren keresztül, magyar nyelven). A konzultáció időtartama: 3 óra. 
A konzultáció díja: 1.000 EUR + áfa. Írásos jegyzet, iránymutatás, szakvélemény készítése (a 
konzultáció díja nem tartalmazza): 150 EUR + áfa / óra.

Dokumentálandó tranzakciónkénti egységár (ahány dokumentálandó tranzakció merül 
fel az adott üzleti évben, annyival szorzódik az egységár, ezért először szükséges a 
dokumentálandó tranzakciók száma, jellege és értéke). A helyi dokumentumhoz általában 
szükséges adatbázis benchmark elemzés készítése, melynek díja típustól és a szükséges 
darabszámtól függ. A helyi dokumentumot minden évben újra el kell készíteni, teljes 
tartalommal, az adatbázis elemzést minimum frissíteni szükséges.
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Master File - Fődokumentum készítése

Tanácsadás, konzultáció

A Master File a teljes cégcsoportra vonatkozó átfogó, más területeken részletes 
adatokat mutat be. Díjazása függ a vállalatcsoportba tartozó entitások számától, 
működési összetettségüktől és nagyságrendjétől. Igény esetén magyar / angol / német 
nyelvű mintát biztosítunk (egységáras), melyhez kötelezően igénybe veendő óradíjas 
támogatásunk az elkészítés érdekében.

Írásos, telefonos,online tanácsadást, konzultációt óradíjas formában vállalunk (pl. 
szakvélemények készítése, tanácsadói összefoglalók készítése, kérdések megválaszolása, 
kockázati vezetői levél összeállítása, tanulmányok elkészítése, speciális területekre 
vonatkozó átfogó tájékoztatók összeállítása, stb.). Óradíjunk 2022.01.01-től 200 EUR + áfa / 
óra / fő.
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Tanácsadás, konzultáció

Személyes konzultáció Budapesten és Pest megye dél-nyugati részén (Budapest – 
Budaörs – Érd – Szigetszentmiklós által határolt terület) 2-4 óra időtartamban: 1.500 EUR / 
alkalom. E területen kívül 2.000 EUR + áfa / alkalom.



32.

Jelen bemutató anyag tájékoztatás és figyelemfelhívás céljából készült, nem minősül 
tanácsadásnak. Szolgáltatási díjaink tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, nem 
minősülnek ajánlattételnek. Konkrét kérdéseivel, ajánlatkéréssel kapcsolatban keressen 
minket bizalommal.

Lakatos Zsuzsa
Transzferár- és okleveles nemzetköziadó szakértő
Tax Revolutions Kft.
H-1036 Budapest, Lajos u. 74-76.
www.taxrevolutions.hu
zsuzsa.lakatos@taxrevolutions.hu


