
Az előadás képei letölthetőek:

www.adko.hu

Előadások





Előadó:

Vadász Iván
alelnök



Kapcsolt vállalkozások 
adózási problémái 2019-2020

Előadók:
dr. Pallós Veronika ügyvéd, adótanácsadó

Vadász Iván okleveles adószakértő

Budapest, 2019. október 16.



Az előadás képei letölthetőek:

www.adko.hu

Előadások



Tartalom

I. rész
Kapcsoltság problémái

II. rész
Csoportos tao adóalanyiság

Konzultáció



I. rész tartalma

A kapcsolt vállalkozás fogalma
Előírások az adózás rendjében
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A kapcsoltság 

– nem tilos, de

– adójogi hatásai kellemetlenek

az adóhatóság különleges
jogosítványokat kap  
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A kapcsoltság következményei 

       1) Adóalap-korrekció    

       2) Többlet bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

       3) Fokozott felelősség

4) EVA-s vállalkozónál duplán számít a kapcsolt vállalkozástól

kapott bevétel

       5) KIVA értékhatárba számítanak a kapcsoltak adatai is

6) KATA-s vállalkozás megrendelőjét és annak kapcsolt 

vállalkozását egy személynek kell tekinteni





Fogalom meghatározása

Adózás rendje = társasági adó (háttér jogszabály: Ptk)

Áfa → nem független fél

Számvitel (nemzetközi standardok) → anya- és leányvállalat

OECD Modellegyezmény 9. cikk → elegendő a részesedés



Ptk 8:2. § befolyás

Többségi befolyás
- a szavazatok több, mint felével rendelkezik

Meghatározó befolyással rendelkező
- tisztségviselők megválasztása
- együttszavazási megállapodás

Közvetett befolyás
- köztes jogi személy



Közvetlen és közvetett befolyás



Nincs közvetett befolyás 



Közvetett befolyás 



Minősített többség
- a szavazatok legalább 3/4-ével rendelkezik

Ptk 3:324. § befolyásszerzés



Többségi és meghatározó befolyás Ptk 



Többségi és meghatározó befolyás Ptk 



Többségi és meghatározó befolyás Ptk 



Többségi és meghatározó befolyás Ptk 



Közeli hozzátartozó  új Ptk. 8:1.  §

-a házastárs,  

-az egyeneságbeli rokon, 

-az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek,

-az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,

- valamint a testvér. 

szavazataikat egybe kell
számítani



Nem közeli hozzátartozó   

•az élettárs, 
•az egyeneságbeli rokon házastársa, 
•a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és 
•a testvér házastársa;

(az após/anyós és annak menye/veje,  
az unokatestvér) 



Kapcsoltság típusai

többségi befolyás

ügyvezetés 
egyezősége

telephelyek,
ellenőrzött

külföldi
társaság



Tao törvény
4. § 23. kapcsolt vállalkozás:
a)

b)
c)

d)
f)

e)
g)



kapcsolt vállalkozás:
a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a
Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával -
közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással
rendelkezik

adózó
adózó 

tulajdonában 
lévő személy



kapcsolt vállalkozás:
b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a
Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával -
közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással
rendelkezik

adózó
adózó

tulajdonosa



kapcsolt vállalkozás:
c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a
Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával -
közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi
befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli
hozzátartozókat, akik az adózóban és a más
személyben többségi befolyással rendelkeznek,
harmadik személynek kell tekinteni

adózó

harmadik 
személy

más személy



kapcsolt vállalkozás:
d) a 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 a)-c)
alpontban meghatározott viszonyban áll

külföldi 
vállalkozás

külföldi vállalkozás
belföldi telephelye



kapcsolt vállalkozás:
e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó
külföldi telephelye és az a személy, amely az
adózóval az a)-c) alpontban meghatározott
viszonyban áll

belföldi
adózó 

adózó külföldi 
telephelye, és más 

személy



kapcsolt vállalkozás:
f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés
egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi
politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul
meg

adózó adózó

azonos ügyvezető



Közös ügyvezetés AVÉ 2018/1.

önálló képviseleti
jog

együttes képviseleti
jog

kapcsoltság nincs kapcsoltság



kapcsolt vállalkozás:
g) az a)-c) alpontban foglaltaktól függetlenül akkor is létrejön a
kapcsolt vállalkozási viszony a 11. pont, az 53. pont és a 8. § (1)
bekezdés f) pontja alkalmazásában, ha az adózó és más személy
viszonylatában legalább 25 százalékos közvetlen vagy közvetett
szavazati jog részesedés, vagy legalább 25 százalékos közvetlen
vagy közvetett tőkerészesedés, vagy legalább 25 százalékos
nyereségrészesedés áll fenn,

belföldi
adózó 

ellenőrzött  külföldi 
társaság, vagy 

különálló adózó



Kik között?
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Kik között?









Kapcsolt telephelyek
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Kapcsolt telephelyek



Kapcsolt telephelyek



Kapcsolt telephelyek









2010. 01. 01.

közeli hozzátartozók
külön-külön cégben 

nem voltak kapcsoltak



2010. adóévtől kapcsoltak



Közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazatai 



Közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazatai 



Nem kapcsoltak



Gazdasági 
Társaság-1

Gazdasági 
Társaság-2

Ügyvezető-1
Ügyvezető-1
Ügyvezető-2

együttes 
cégjegyzés

Nincs kapcsoltság



Vizsgálandó kérdések

 kik a társaság(ok) tagjai?
 ügyvezetők azonosak?
 mekkora a társaság(ok) tagjainak részesedése?
 a tagok közvetlenül és közvetve a szavazatok mekkora 
hányadával rendelkeznek?
 a jogi személy tagoknak kik a tulajdonosai?
 jogosult-e valamelyik tag a vezető tisztségviselők vagy 
felügyelőbizottsági tagok többségének megválasztására vagy 
visszahívására?
 a tagok kötöttek-e egymással megállapodást az együttes 
szavazásról?
 közeli hozzátartozók-e a tagok?



Vizsgálandó Kft

befolyás tagja tagja
1. tulajdonos

2. tulajdonos

3. tulajdonos

4. tulajdonos





Általános követelmény Art 3. §

– kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból 
a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni

– kivéve: 
ha a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a 
független felektől az adott esetben elvárható piaci 
magatartásnak.



Bejelentési kötelezettség → Aig. Vhr. 16. § (4) bek.

(19T202T B-lap 07.)

 kapcsoltság tényét

 a kapcsolt vállalkozással kötött első szerződéskötést 
követő 15. napon belül

 mindkét fél

+ kapcsoltság megszűnését 15 napon belül

nem kell jelentenie 
•az egyéni vállalkozónak és
•az őstermelőnek



Bejelentési kötelezettség → Art. 40. § 

 1 millió Ft-ot meghaladó készpénz fizetés

 a kapcsolt vállalkozásnak történő kifizetést követő
15. napon belül

 a vevő (kivéve: a nem vállalkozó magánszemélyt)



KATA-s jogviszony átminősítése → Kat tv 14. § (4) bek.

− a kifizető kapcsolt vállalkozása is felelős 
a jogkövetkezményekért



A szokásos piaci ár hatósági megállapítása Art 174. §

 a kapcsolt vállalkozások közötti 
 jövőbeni ügyletben 
 érvényesíthető szokásos piaci ár meghatározásakor 

- alkalmazandó módszert, 
- a megállapítás alapjául szolgáló körülményeket, valamint 
- ha meghatározható, a szokásos piaci árat, ártartományt 

díja: 2 millió Ft x oldalú eljárás



A szokásos piaci ár hatósági megállapítása Art 174. §

 a kapcsolt vállalkozások közötti 
 jövőbeni ügyletben 
 érvényesíthető szokásos piaci ár meghatározásakor 

- alkalmazandó módszert, 
- a megállapítás alapjául szolgáló körülményeket, valamint 
- ha meghatározható, a szokásos piaci árat, ártartományt 

díja: 2 millió Ft x oldalú eljárás

a PM sem tudja?





= Társasági adóalap

+ Számviteli eredmény

− Csökkentő tételek               + Növelő tételek

± Kapcsolt vállalkozások miatti korrekciók

± Tao tv melléklet szerinti korrekciók



szokásos piaci ár

elszámoló ár kisebb
(+)

elszámoló ár nagyobb
(─)



Ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben 

– magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak

– a szokásos piaci árnál,

– akkor az adózó a különbözetnek megfelelő összeggel  
adózás előtti eredményét

a) csökkenti

b) növeli 

a szokásos piaci árhoz igazítva



A kapcsolt vállalkozás miatti

adóalap

– csökkentés és

– növelés 

„…az e törvényben előírt más, az adózás előtti 
eredményt növelő vagy csökkentő jogcímektől 
függetlenül…”



A szokásos piaci árra kell korrigálni → Tao 18. § (6) bek.

– társaság alapításánál (kivéve: átalakulás)

– a jegyzett tőke (természetbeni)
 emelése, 
 tőkekivonással történő leszállítása esetén, 

– a jogutód nélküli megszűnésnél a nem pénzben 
történő vagyon kiadásakor

– természetbeni osztalék 

különösen, ha a többségi befolyással rendelkező tag 
•teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, vagy
•részesedik a vagyonból.



A szokásos piaci árra nem kell korrigálni → Tao 18. § (6) bek.

– társaság alapítása átalakulással történik

– a tag az apporttal szerez többségi befolyást

2010/41. Adózási kérdés





Nem kell a szokásos piaci árra korrigálni a társasági 
adóalapot

– a társasági adó alanyának, ha vele magánszemély (nem 
egyéni vállalkozóként) kötött szerződést



Nem kell a szokásos piaci árra korrigálni

– kis- és középvállalkozás adózónak, ha

 a közös beszerzés és értékesítés érdekében 
létrehozott 

 kapcsolt vállalkozással kötött tartós szerződésre

Cél:
versenyhátrány megszüntetése



Elengedett követelés Tao 8. § (1) bek. h) pont

Az adózás előtti eredményt növeli:

h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 
követelés, kivéve

1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy
2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem 

minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, 
amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll,



Elengedett követelés Tao 8. § (1) bek. h) pont

Az adózás előtti eredményt növeli:

h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 
követelés, kivéve

1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy
2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem 

minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, 
amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll,

nem növelő tétel, ha idegen
- külföldinek, vagy 
- nem magánszemély belföldinek
engedik el



Osztalék követelés elengedése 
Tao 29/Q. §

- csökkenti a társasági adó alapját a megállapított, ki nem 
fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt bevétel 
összege, 

- nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az 
elengedett követelésre tekintettel elszámolt ráfordítás 
összege 

(kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi társasággal 
szemben engedte el)

kapcsoltaknál is!



Bejelentett részesedés → Tao tv 4. § 5. pont

a) ha az adózó által jogi személyben szerzett részesedést,

b) vagy a korábban már bejelentett részesedés értéke 
növekszik

c) és a szerzést követő 75 napon belül bejelenti az 
adóhatóságnak;

d) 1 éven túl nyereségjellegű különbözetet realizál, 

e) akkor adóalap csökkentő tétel



Bejelentett részesedés → Tao tv 4. § 5. pont

Befektető Kft 

Részesedés új 
tulajdonosa

Tulajdonolt Kft
1.

részesedés
szerzés

3.
részesedés 

eladás 1 év után

NAV

2.
bejelentés 

75. napon belül





Nem független felek ÁFA-ban 259. §

a) kapcsolt vállalkozások
b) tulajdonosi jogviszony
c) vezető tisztségviselő
d) munkaviszony
e) közeli hozzátartozó



Adóalap ≠ ellenérték 
Adóalap ═ szokásos piaci ár

ha az értékesítés nem független felek között történik, feltéve, hogy

a) az ellenérték aránytalanul magas, és az eladó nem vonhat le
teljesen,

b) az ellenérték aránytalanul alacsony, és a vevő nem vonhat 
le teljesen,

c) az ellenérték aránytalanul alacsony, és az eladó nem vonhat 
le teljesen,
    + az értékesítés adómentes

kivéve: hatósági ár



kapcsolt felek között sem, ha adólevonásra jogosultak a
felek

EBH2012. K.9
EUB C-285/10. sz. Campsa ügy 27-28. pont

ÁFA  adóalapot nem kell korrigálni



ÁFA CSOPORT LÉNYEGE:

1. Csoporttagok ÁFA alanyisága megszűnik,

2. ÁFA csoport az adóhatósággal való kapcsolatában egyetlen 
adóalanynak minősül,

3. ÁFA csoporton belüli ügyleteken nincs ÁFA



Csoporttagok ÁFA alanyiság megszűnik

Egy ÁFA alanynak minősülnek

Egyetemleges felelősség

MINDEN MÁS ADÓNEMBEN
ÖNÁLLÓAK MARADNAK

ÁFA csoport nem hat ki Tao-ra, különadóra, stb.



Felelősség  az Áfa csoport kötelezettségeiért

•részt vevő bármely tag

•az adóalanyiság időszakában, 
és azt követően

•egyetemlegesen felelős 

•a kívül maradó adóalany is

Áfa tv 8. § (6)-(7) bek.



Belső ügyletek:

Számviteli bizonylat

hivatkozás az ÁFA csoportra

Két adószám

ÁFA



Külső ügyletek:

Csoporttag állítja ki a számlát az általános szabályok szerint

Számlán feltüntetik az ÁFA csoport adószámát is



ÁFA CSOPORT

Csoporttag1

Csoporttag2

számviteli
bizonylat

számla

számla

ÁFA megosztása 
közösen

Nincs ÁFA



ÁFA Csoport képviselője:

1. ÁFA adóalany jogait és kötelezettségeit gyakorolja 
(bevallás, átvezetés, önellenőrzés, ÁFA nyilvántartása, 
stb.),

2. Hatóságok és bíróságok előtt képviselőként eljár





Kapcsolt vállalkozások (associated companies)

ellenőrzött  ügylet
(controlled transaction)

arm’s lenght principle
•szokásos piaci érték
•szokásos piaci ár
•piaci érték

belső árazás
(transfer pricing)



Főszabály

− a szokásos piaci árra történő korrekciókat mindig el kell 
végezni, de

− transzferár nyilvántartást kizárólag az előírt esetekben 
kell vezetni



Nem kell transzferár nyilvántartás vezetnie

− a mikro- és kisvállalkozásnak

− a 32/2017 (X. 18.) NGM rendeletben felsorolt esetekben



Transzferár nyilvántartás kell vezetnie

− a közép- és nagyvállalkozásnak → az összes magyar vállalkozás 2 %-a

Minősítés: 
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról



Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni
32/2017 (X. 18.) NGM r. 1. § (2) bek

ADÓZÓ
Kapcsolt

magánszemély
(nem E.V.)

értékesítés



Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni
32/2017 (X. 18.) NGM r. 1. § (2) bek

ADÓZÓ
Kapcsolt

vállalkozás

ingyenes
pénzeszköz

átadás/átvétel



Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni
32/2017 (X. 18.) NGM r. 1. § (2) bek

Független
Vállalkozás

ADÓZÓ
Kapcsolt

Vállalkozás
értékesítés

továbbértékesítés
változatlan áron

több kapcsolt vállalkozásnál
a megosztási módszer követi
a szokásos piaci árat



Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni
32/2017 (X. 18.) NGM r. 1. § (2) bek

ADÓZÓ
Kapcsolt

vállalkozás

tőzsdei ügylet
vagy

hatósági ár,
NAV határozat



Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni
32/2017 (X. 18.) NGM r. 1. § (2) bek

ADÓZÓ
Kapcsolt

vállalkozás

értékesítés,
50 millió

alatti

összevonható szerződések



Összevonható szerződések

– az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti, 

– tárgya azonos, 

– teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy 
a feltételek között az eltérések nem jelentősek, vagy

– egymással szorosan összefüggnek.





6:235. § [Ajándékozási szerződés]

(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog 
tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott 
a dolog átvételére köteles.

Ptk kötelmi jog



6:235. § [Ajándékozási szerződés]

(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog 
tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott 
a dolog átvételére köteles.

ez a szerződéstípus nem konform
a számvitellel

pl. térítés nélküli szolgáltatás

Ptk kötelmi jog



6:237. § [Ajándék visszakövetelése]

 szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt 
létfenntartása érdekében

 a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója 
az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására 
súlyos jogsértést követ 

 a szerződéskötéskor ismert feltevés utóbb véglegesen 
meghiúsult

Ptk kötelmi jog



Adásvételi szerződéssel vegyes ajándékozási szerződésről van 
szó, ha 

a kötelezettet - legalább részben - az ajándékozás szándéka 
vezette, de bizonyos ellenértéket mégis kapott a 
szolgáltatásért.

Ptk kommentár



Ingyenes ügylet fogalma ÁFA-ban

- az ügyletet nem lehet megbontani ‘kifizetett’ és ‘ellenérték’ 
nélküli részekre

- ha a vevő valamilyen összeget fizet nem minősülhet 
ellenérték nélkül átadottnak

Eub C-412/03. sz. ügy





Ajándékozás illetékmentessége

Átadó bárki
Átvevő 

gazdálkodó
Ingó átruházás ami nem szerepel

Itv. 18. § (2) bek.

Átadó 
gazdálkodó

Átvevő
gazdálkodó

Követelés ajándékozás, elengedés
tartozásátvállalás



Itv 18. §

(2) Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra 
és ingókra terjed ki:

a) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, továbbá 
e jognak a megszüntetése folytán bekövetkező vagyonszerzés;

b) az ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése;
c) ingónak hatósági árverésen történő megszerzése;
d) gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű 

jogának megszerzése;
e) közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény 

tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése;
f)
g) az értékpapír öröklési szerződéssel való megszerzése;
h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni 

betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részesedés, átalakított befektetői 
részjegy) megszerzésére.



Kapcsolt1 Kapcsolt2

ingatlan
átruházás

Illetékmentesség 

főtevékenység:
ingatlan





Térítés nélkül átadott eszközök elszámolása 
átadónál

Átadott eszköz Könyvelés helye Érték

egyéb eszköz Egyéb ráfordítás könyv szerinti

részesedés 
(befektetett pénzügyi eszközök)

Részesedésekből származó 
ráfordítás, árfolyamveszteség

könyv szerinti

értékpapír, kölcsön
(befektetett pénzügyi eszközök)

Befektetett pénzügyi eszközök 
(értékpapírok, kölcsönök) 
ráfordítása, árfolyamvesztesége 

könyv szerinti

részesedések, értékpapír 
(forgóeszközök)

Pénzügyi műveletek egyéb 
ráfordításai

könyv szerinti

üzemeltetőnek Egyéb ráfordítások könyv szerinti

halasztott ráfordításként elhatárolható  



Térítés nélkül átvett eszközök elszámolása 
átvevőnél

Átvett eszköz Könyvelés helye Érték

egyéb eszköz Egyéb bevétel piaci

részesedés 
(befektetett pénzügyi eszközök)

Befektetett pénzügyi 
eszközökből származó bevétel

piaci

értékpapír, kölcsön
(befektetett pénzügyi eszközök)

Befektetett pénzügyi 
eszközökből származó bevétel

piaci

részesedések, értékpapír 
(forgóeszközök)

Pénzügyi műveletek egyéb 
bevétele

piaci

halasztott bevételt kell elszámolni 





Ptk 6:203. § [Tartozásátvállalás]

Szereplők:

a) kötelezett

b) jogosult

c) harmadik személy (átvállaló) 



Tartozásátvállalás típusai

háromoldalú
(jogosult hozzájárul)

jogszabályon alapuló

teljesítésátvállalás
(kötelezett és az
átvállaló között)



Tartozásátvállalás elszámolása

a kötelezettnél

Tartozásátvállalás Könyvelés helye Érték

eszköz nem kapcsolódik Egyéb bevétel szerződés szerinti 
összeg

eszköz (nem részesedés, nem 
értékpapír) kapcsolódik

Egyéb bevétel szerződés szerinti 
összeg

befektetett pénzügyi eszközök 
közötti részesedés kapcsolódik

Részesedésekből származó 
bevétel 

szerződés szerinti 
összeg

befektetett pénzügyi eszközök 
közötti értékpapír, kölcsön 
kapcsolódik

Befektetett pénzügyi 
eszközökből származó bevétel

szerződés szerinti 
összeg

forgóeszközök közötti részesedés, 
értékpapír kapcsolódik

Pénzügyi műveletek egyéb 
bevétele

szerződés szerinti 
összeg

halasztott bevételt kell elszámolni max. a beszerzett eszköz 
könyv szerinti értékéig



Tartozásátvállalás elszámolása

az átvállalónál

Tartozásátvállalás Könyvelés helye Érték

minden fajta Egyéb ráfordítás szerződés 
szerinti összeg

halasztott ráfordítás





Elengedett kötelezettség elszámolása
a kötelezettnél (adósnál)

Kötelezettség Könyvelés helye Érték

a hitelező által elengedett, 
valamint az elévült, ahhoz 
beszerzett eszköz nem 
kapcsolódik

Egyéb bevétel kötelezettség 
összege

részesedésnek vagy értékpapírnak
nem minősülő beszerzett 
eszközhöz kapcsolódik

Egyéb bevétel kötelezettség 
összege

befektetett pénzügyi eszközök 
közötti részesedés kapcsolódik

Részesedésekből származó 
bevétel 

kötelezettség 
összege

befektetett pénzügyi eszközök 
közötti értékpapír, kölcsön 
kapcsolódik

Befektetett pénzügyi 
eszközökből származó bevétel

kötelezettség 
összege

forgóeszközök közötti 
részesedések, értékpapír 

Pénzügyi műveletek egyéb 
bevétele

kötelezettség 
összege

halasztott bevétel a könyv szerinti értékig



Elengedett követelés elszámolása
a jogosultnál (hitelezőnél)

Követelés Könyvelés helye Érték

behajthatatlannak nem 
minősülő

Egyéb ráfordítás könyv szerinti 





Pénzeszközök átadása
átvevőnél

Átadott pénzeszköz Könyvelés helye Érték

nem fejlesztési célra kapott 
támogatás, véglegesen átvett 
pénzeszköz

Egyéb bevétel tényleges összeg

fejlesztési célra kapott, 
pénzügyileg rendezett 
támogatás

Egyéb bevétel tényleges összeg

halasztott bevétel 



Pénzeszközök átadása
átadónál

Átadott pénzeszköz Könyvelés helye Érték

nem fejlesztési célra adott 
támogatás, véglegesen átadott 
pénzeszköz

Egyéb ráfordítás tényleges összeg

fejlesztési célra adott, 
pénzügyileg rendezett 
támogatás

Egyéb ráfordítás tényleges összeg





Térítés nélküli szolgáltatás elszámolása
a nyújtónál

Szolgáltatás Könyvelési hely Érték

minden fajta egyéb ráfordítás bekerülési + áfa



Térítés nélküli szolgáltatás elszámolása
az igénybe vevőnél

Szolgáltatás Könyvelési hely Érték

minden fajta egyéb bevétel piaci





Ingyenes átadáshoz kapcsolódó ÁFA elszámolása

ha az ÁFA-t az átadó viseli

Átadónál
egyéb ráfordítás

Átvevőnél
egyéb bevétel

ha az ÁFA-t az átvevő viseli

Átadónál
követelés

Átvevőnél
kötelezettség



NAV álláspontja: 2014/57. Adózási kérdés



Ingyenes átadások ÁFA-ja
Példa: üzletközpont + odavezető út

ingyenes átadás
önkormányzatnakszámlázva

megrendelőnek
vételár: 100 + ÁFA

NAV szerint fizetendő adó alapja:
100 + út előállítási értéke



Kfv.VI.35.633/2012

„….az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése csak olyan termékekre 
vonatkozik, melyeket az adóalany a saját vállalkozásából 
személyes vagy alkalmazottai szükségletei kielégítése 
végett vont ki, más termékek nem vonhatók ebbe a 
körbe.”

Kúria



Kfv.VI.35.633/2012

„….az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése csak olyan termékekre 
vonatkozik, melyeket az adóalany a saját vállalkozásából 
személyes vagy alkalmazottai szükségletei kielégítése 
végett vont ki, más termékek nem vonhatók ebbe a 
körbe.”

Kúria



Nem tartozik az Áfa tv. 124. § (1) bek. d) pont szerinti 
levonási tilalom alá, mivel:

 bérletnek minősül az Áfa tv. 259. § 4. pontja szerint
„az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges 
használatáért téríti ”

 a beszerző kizárólag adóköteles tevékenységet végez

Példa: cégautó ingyenes magánhasználat ÁFA-ja
szgk nyílt végű lízingnél



A magánhasználat adóköteles az Áfa tv. 14. §-a szerint

Fizetendő áfa keletkezik – Áfa tv. 69. § 

A magánhasználat 
érdekében felmerült kiadás 

összege az adó alapja

Példa: cégautó ingyenes magánhasználat ÁFA-ja
szgk nyílt végű lízingnél



Számlázás ingyenesség esetén

− az ingyenes, de értékesítésnek minősített (vélelmezett)
ügyleteknél célszerű követni az ellenértékes értékesítések 
szabályait, hivatkozva a jogszabályhelyre és az ingyenességre

− adó alapja terméknél → Áfa tv 68. §
 beszerzési ár, 
 előbbi hiányában a teljesítéskor megállapított előállítási 

értéke

− adó alapja szolgáltatásnál → Áfa tv. 69. §
 a teljesítés érdekében kiadásként felmerült összeg.





Juttatás 

Kinek adható?
 bárkinek, 

de növelő tétel Tao tv 8. § (1) bek. d) alapján, ha
- az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére,
vagy 

      - nem adott nyilatkozatot (kivéve: közhasznú szervezet)



Juttatás fogalma

Taxatív felsorolás Tao tv 3. sz. mell A) 13. pont

 adott támogatás, juttatás, 
 véglegesen átadott pénzeszköz, 
 a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke 

(kivéve: áruminta)
 átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti 

eredmény terhére elszámolt összege, 
 térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, 

valamint 
 e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt 

ÁFA



Juttatásban részesülő nyilatkozata Tao tv 3. sz. mell. A) 13.

- a juttatás adóévében
- az eredmény
- e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva
- nem lesz negatív

kiállítás: 
beszámoló elkészítését követően



KIVA-s vállalkozásnak adott juttatás
Tao tv 3. sz. mell. A) 2.

- nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordítás



Egymással szembeni követelések és kötelezettségek
megszüntetése

módszerek:

•elengedés
•engedményezés
•apportálás
•egyesülés
•elévülés
•beszámítás
•értékesítés





A kapcsoltság kezelésének módszerei

      Jogszerű megoldások

      1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása

      2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése

      3) Független fél bevonása

      4) Együttes képviseleti jog



A kapcsoltság kezelésének módszerei

      Jogszerű megoldások

      1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása

      2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése

      3) Független fél bevonása

      4) Együttes képviseleti jog

     „Kérdéses” megoldások

      1) Közvetítő cég beiktatása

      2) Offshore cég a tulajdonosok között

      3) Stróman belépése



Stróman belépése

          a) A társasági szerződésbe foglalható rendelkezések

             – részesedés átruházás korlátozása

          b) A szindikátusi szerződés

– együttszavazás

          c) Az üzletrész zálogjoggal való megterhelése



Jó hírnév Vagyon Kockázat

Rossz cégstruktúra



Jó hírnév

Vagyon

Kockázat

Korszerű cégszerkezet



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 
Kft

Kockázat Kft



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 
Kft

Kockázat Kft

bérbeadás



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 
Kft

Kockázat Kft

bérbeadás bérbeadás



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 
Kft

Kockázat Kft

bérbeadás bérbeadás

alvállalkozás



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 
Kft

Kockázat Kft

bérbeadás bérbeadás

alvállalkozás

Külföldi
cég



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 
Kft

Kockázat Kft

bérbeadás bérbeadás

alvállalkozás

Külföldi
cég

osztalék



Vagyon
őrző
cég

Aktív
cég

•ingatlanok,
•gépek,
•járművek,
•jogok

Eszközök
bérbeadása

•munkaerő,
•megrendelések,
•termelés,
•készletek



Kapcsolt vállalkozások 
adózási problémái 2019-2020 

II. rész

Előadó:
dr. Pallós Veronika 

ügyvéd, adótanácsadó

Budapest, 2019. október 07.





Csoporttagok társasági adó alanyiság megszűnik

Egy  társasági adó alanynak minősülnek

Egyetemleges felelősség

MINDEN MÁS ADÓNEMBEN
ÖNÁLLÓAK MARADNAK

TAO csoport nem hat ki egyéb adónemekre

Mit jelent a csoportos társasági adóalanyiság?



ElőnyökElőnyök



Mik az előnyei?

Lehetséges: Együttes adóalap < egyedi adólapok összege

• Veszteséges csoporttag 

• Adókedvezménnyel rendelkező csoporttag

Nem kell transzferárat alkalmazni és dokumentációt 
készíteni



Csoporttag2

Csoporton kívüli
kapcsolt vállalkozás

Csoporttag1 nincs transzferár



HátrányokHátrányok



Mik a hátrányai?

Felelősség

Nem alkalmazható/vagy korlátozottan alkalmazható
csökkentő tételek

Bizonytalanság – gyakorlati tapasztalatok hiánya



Felelősség a csoportos társasági adóalany adókötelezettségeiért 

Art. 114/E. §

Bármely tag valamennyi többi taggal egyetemlegesen
felel a csoportos adóalanyiság időszaka után is a
csoportos társasági adóalanynak

a tag csoporttagsága fennállása alatt
és

a tag csoporttagságát megelőzően

keletkezett kötelezettségeiért.

Akkor is, ha az adómegállapítási időszaknak csak egy
részében volt csoporttag!



Tao csoport Áfa csoport

Felelősség

részt vevő bármely csoporttag,

az adóalanyiság időszakát 
követően is

többi csoporttaggal 
egyetemlegesen felelős

Art 114/E. §

részt vevő bármely tag

az adóalanyiság időszakában, 
és azt követően

egyetemlegesen felelős 

a kívül maradó adóalany is

Áfa tv 8. § (6)-(7) bek.



Nem érvényesíthető csökkentő tételek az egyedi adóalapnál 1.

Nem osztható meg a csoporttagok között és a
megrendelőkkel sem a kutatás-fejlesztési költség - Tao
tv. 7. § (1) bek. w) pont és (18a)-(18d) bek.

Nem osztható meg a csoporttagok között a kulturális
örökségvédelmi célú beruházáshoz/ felújításhoz/
karbantartáshoz kapcsolódó költség -Tao tv. 7. § (1)
bek. x) pont



Nem érvényesíthető csökkentő tételek az egyedi adóalapnál 2.

A csoporttag nem érvényesíthet több kedvezményt
annál, mint ami a szokásos piaci ár figyelembevételével
megilleti:

Csoporttagok között a jogdíjjal kapcsolatos csökkentő
tétel alkalmazásakor - Tao tv. 7. § (1) bek. s) pont

Csoporttagok között az alapkutatás, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével
kapcsolatos csökkentő tétel alkalmazásakor - Tao tv. 7.
§ (1) bek. t) pont



FeltételekFeltételek



Feltételek - Tao. tv. 2/A. §

Legalább kettő tag

Legalább 75%-os mértékű befolyás

Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos

Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése

Könyvvezetés azonos pénznemben

Adóhatósági engedélyezés



Tagsági feltétel

Legalább kettő csoporttag:

• Gazdasági társaság
• Egyesülés
• Európai részvénytársaság
• Szövetkezet
• Európai szövetkezet
• Egyéni cég
• Üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségűnek 

minősülő külföldi személy
• Belföldi telephelye útján külföldi vállalkozó



Feltételek - Tao. tv. 2/A. §

Legalább kettő tag

Legalább 75%-os mértékű befolyás

Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos

Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése

Adóhatósági engedélyezés



75%-os befolyás

75% - os mértékű
közvetlen befolyás

Egyik adózó a másikban

Más személy az adózókban

min. 75%-os arányú szavazati 
joggal rendelkezik közvetlenül

75% - os mértékű
közvetett befolyás

Egyik adózó a másikban
Más személy az adózókban

min. 75%-os arányú szavazati
joggal rendelkezik közvetetten
úgy, hogy

a köztes jogi személyben is
min. 75%-os szavazati
aránnyal rendelkezik



Közvetlen 75%-os befolyás

Min. 75%

Egyik adózó a másikban



Közvetlen 75%-os befolyás

Min. 75%

Más személy az adózókban

Min. 75%

Magánszemély is lehet



Közvetett 75%-os befolyás

Min. 75%

Egyik adózó a másikban

Min. 75%

Min. 75%



Közvetett 75%-os befolyás

Min. 75%

Más személy az adózókban

Min. 75%

Magánszemély is lehet

Min. 75%



Közvetlen és közvetett 75%-os befolyás példa

Min. 75%
Min. 75%

Magánszemély is lehet

Min. 75%Min. 75%



Feltételek

Legalább kettő tag

Legalább 75%-os mértékű befolyás

Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos

Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése

Adóhatósági engedélyezés



Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos

Minden csoporttagnál azonos időpont:

• Számviteli politikában meghatározott mérlegfordulónap

• Beszámoló készítésre nem kötelezett tag esetében az 
adóév utolsó napja



Feltételek - Tao. tv. 2/A. §

Legalább kettő tag

Legalább 75%-os mértékű befolyás

Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos

Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése

Adóhatósági engedélyezés



Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése

Minden csoporttagnál azonos módon:

• Számviteli törvény III. fejezete szerint (Éves beszámoló)

VAGY

• IFRS-ek szerint (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok)



Feltételek - Tao. tv. 2/A. §

Legalább kettő tag

Legalább 75%-os mértékű befolyás

Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos

Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése

Adóhatósági engedélyezés



Feltételek - Tao. tv. 2/A. §

Legalább kettő tag

Legalább 75%-os mértékű befolyás

Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos

Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése

Adóhatósági engedélyezés



Adóhatósági engedélyezés –létrehozás

Csatlakozni kívánó adózók (tagok) közös kérelme

Csoportképviselő kijelölése

Feltételek igazolása

November 01- November 20. közötti benyújtás
(Igazolási kérelem nem lehetséges)

TAO kötelezettségek teljesítésére bankszámla bejelentése

Kérelem benyújtását követő adóév első napjával jön létre a 
csoportos társasági adóalany



Létrehozás
gyakorlati kérdések

Létrehozás
gyakorlati kérdések



A kérelem tartalma – 465/2017. (XII. 28.) Korm. r. 15/B. §

Csoportképviselő kijelölése, elfogadó nyilatkozata

Csoporttagonként külön-külön bemutatni:
• Név, cím, adószám
• Feltételek - Tao. tv. 2/A. § - fennállása
• Nyilvántartási rendszer – Tao. tv. 5. § (11) bek. -

bemutatása

Tagok közös, kifejezett, egybehangzó hozzájárulása a 
létrehozáshoz/csatlakozáshoz

Mellékletkén igazolások: legalább számviteli politika.



CsatlakozásCsatlakozás



Adóhatósági engedélyezés –csatlakozás „régi cég”

Már létező csoportos társasági adóalany

Csatlakozni kívánó adózó és a csoportképviselő közös
kérelme

Feltételek igazolása

November 01- November 20. közötti benyújtás
(Igazolási kérelem nem lehetséges)

Kérelem benyújtását követő adóév első napjával jön létre a 
tagság



Adóhatósági engedélyezés –csatlakozás „új cég”

Tevékenységét év közben kezdő adóalany

Nyilatkozat adóhatósághoz történő bejelentkezéskor

Csoporttagság létezése kezdetétől



A TAO Csoport
működése

A TAO Csoport
működése



Csoportazonosító szám alkalmazása

minden iraton (közös adókötelezettségek/jogok)

adóhatósággal való kommunikáció a csoportról



Adóbevallás, nyilvántartás

Csoporttagok nyilvántartása és nyilatkozata

Csoportképviselő nyilvántartása és bevallása



Csoporttagok nyilatkozata és nyilvántartása

Önálló adólevezetés

Egyedi adóalapról nyilatkozat megtétele
csoportképviselő felé

Határidő: Május 16. (bevallási határidő előtti 15. nap)

Nyilvántartást – mely a nyilatkozatot támasztja alá –
csoportképviselőnek egyidejűleg át kell adni.



Nem érvényesíthető csökkentő tételek az egyedi adóalapnál 1.

Nem osztható meg a csoporttagok között és a
megrendelőkkel sem a kutatás-fejlesztési költség - Tao
tv. 7. § (1) bek. w) pont és (18a)-(18d) bek.

Nem osztható meg a csoporttagok között a kulturális
örökségvédelmi célú beruházáshoz/ felújításhoz/
karbantartáshoz kapcsolódó költség -Tao tv. 7. § (1)
bek. x) pont



Nem érvényesíthető csökkentő tételek az egyedi adóalapnál 2.

A csoporttag nem érvényesíthet több kedvezményt
annál, mint ami a szokásos piaci ár figyelembevételével
megilleti:

Csoporttagok között a jogdíjjal kapcsolatos csökkentő
tétel alkalmazásakor - Tao tv. 7. § (1) bek. s) pont

Csoporttagok között az alapkutatás, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével
kapcsolatos csökkentő tétel alkalmazásakor - Tao tv. 7.
§ (1) bek. t) pont



Csoporttagok nyilvántartásának tartalma

1. Adózás előtti eredmény a beszámoló alapján

2. Az adózás előtti eredményt módosító tényezők

3. Annak rögzítése, hogy az adózás előtti eredménye
(beszámoló alapján) vagy az adóalapja (fentiek szerint
kiszámítottak alapján) közül a nagyobb érték eléri-e a
jövedelem- (nyereség-) minimumot

4. Egyedi adóalap



Csoportképviselő nyilvántartása és bevallása

Tagok nyilatkozatait összesíti

Elkészíti a csoport adóbevallását

Benyújtja a csoport, mint adóalany bevallását



Csoportképviselő nyilvántartásának tartalma

1. Minden egyes csoporttag egyedi adóalap megállapítása

2. Csoporttagok nyilatkozatai szerint a tagok nem negatív adóalapja

3. Tagok elhatárolt vesztesége (ha van)

4. Csoport adóévi adóalapjának meghatározása

5. Csoport számított társasági adója

6. Kedvezmények igénybevétele (ha van)

7. A Csoportos társasági adóalany fizetendő adójának megállapítása

8. A Csoportos társasági adóalany fizetendő adójának csoporttagok közötti 
felosztása a csoporttagok egyedi pozitív adóalapjai arányában 



Társasági adó

A csoport fizetendő társasági adóját a tagok között az
egyedileg megállapított pozitív adóalapok arányában
kell felosztani.

Az egyes tagokra jutó fizetendő adót a csoportképviselő
jelenti be társasági adó bevallásában.

A társasági adó összegét a csoporttag adófizetési
kötelezettségként számolja el.



Számvitel

A társasági adó összegét a csoporttag adófizetési
kötelezettségként számolja el.



Jövedelem (nyereség-) minimum

Egyedi adólap meghatározása során a tag alkalmazza

Minimumadóra vonatkozó választást csoportképviselő
teszi meg

Nyilatkozatot csoportképviselő nyújtja be



Kamatlevonási korlát

1. Lépés: csoportszinten le nem vonható kamatösszeg
meghatározása

• Összes nettó finanszírozási költség
• Összes kamatfizetés, adózás és ÉCS előtti

eredmény
• 939.810.000,- Ft-os korlát figyelembevétele

2. Lépés: kamatfizetés, adózás és ÉCS előtti eredmény
arányában tagokhoz rendelés

csak a nettó finanszírozási költséggel rendelkező
tagok között kell megosztani



Veszteségelhatárolás

Csoport elhatárolt vesztesége: a csoporttagok adott évi
negatív adóalapja

5 évig tovább vihető

Csoporttag egyedileg és a csoport is érvényesítheti

50%-os veszteségfelhasználási korlát:
Legfeljebb (az elhatárolt veszteség nélkül számított)
egyedi pozitív adóalapok 50%-áig vehető figyelembe

Korábbi elhatárolt veszteség?



Adókedvezmények – csoport tagság előttről

Csoporttagság előtt kedvezményre jogosult

Csoporttagként is megfelel a feltételeknek

Csoport által érvényesíthető a kedvezmény

Csoporttagság megszűnése után a tag által
érvényesíthető



Adókedvezmények – csoport tagság alatt

A csoport adókedvezményt akkor vehet igénybe, ha

• a feltételeknek való megfelelést egy csoporttag
vállalja

• ténylegesen teljesíti

A csoport a fizetendő adóból az adókedvezményeket
közösen érvényesítheti.

Csoporttagság megszűnés esetén a fel nem használt
kedvezményt ez a tag érvényesítheti.



Adókedvezmények – érvényesítése 1.

jogosult csoporttagra a pozitív adóalapja arányában
jutó számított adóból fejlesztési adókedvezményt,
legfeljebb a jogosult csoporttagra jutó számított adó 80
százalékáig

Fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett számított
adóból az energiahatékonysági beruházás, felújítás
adókedvezményét, legfeljebb a jogosult csoporttagra
jutó, a – fentiek szerint - megállapított összeg 70
százalékáig



Adókedvezmények – érvényesítése 2.

fejlesztési adókedvezménnyel és az energiahatékonysági
beruházás, felújítás adókedvezménnyel csökkentett egyedi
számított adók összegéből

legfeljebb annak 70 százalékáig

érvényesíthet a csoport minden más adókedvezményt



Szankciós visszafizetési kötelezettség

fejlesztési tartalék és bejelentett immateriális jószág
kedvezmény feltételeinek nem teljesülése

figyelési időszakban csoport tag

Csoportképviselő útján kell az adót és a késedelmi
pótlékot megfizetni
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Fogalom meghatározása





Adózás rendje = társasági adó (háttér jogszabály: Ptk)





Áfa → nem független fél





Számvitel (nemzetközi standardok) → anya- és leányvállalat





OECD Modellegyezmény 9. cikk → elegendő a részesedés












Ptk 8:2. § befolyás

Többségi befolyás

- a szavazatok több, mint felével rendelkezik 

 

Meghatározó befolyással rendelkező

- tisztségviselők megválasztása

- együttszavazási megállapodás

Közvetett befolyás

- köztes jogi személy







Közvetlen és közvetett befolyás





�


�


�


tag�


köztes vállalkozás�


társaság�


51 szavazat





�


�


�


tag�


társaság�


51 szavazat







Nincs közvetett befolyás 





�


�


�


köztes vállalkozás�


társaság�


tag�


49 szavazat



70 szavazat







Közvetett befolyás 

az 51 %-os

tulajdonos dönt





�


�


�


köztes vállalkozás�


társaság�


tag1�


49 szavazat



70 szavazat



tag2�


51 szavazat







 

Minősített többség

- a szavazatok legalább 3/4-ével rendelkezik

 

Ptk 3:324. § befolyásszerzés

 







Többségi és meghatározó befolyás Ptk 





Természetes személy,
 jogi személy 







Többségi és meghatározó befolyás Ptk 





Természetes személy, 
jogi személy 



Egy jogi személyben







Többségi és meghatározó befolyás Ptk 





Természetes személy, 
jogi személy 



Egy jogi személyben



rendelkezik



a szavazok több mint 50 %-ával



többségi
befolyás







Többségi és meghatározó befolyás Ptk 







Természetes személy,
 jogi személy 



Egy jogi személyben



rendelkezik



a szavazatok több mint 
50 %-ával



tisztségviselőről döntés, vagy
megállapodás, hogy a más tagok a befolyással rendelkezővel szavaznak



meghatározó 
befolyás



többségi 
befolyás







Közeli hozzátartozó  új Ptk. 8:1.  § 



		a házastárs,  



		az egyeneságbeli rokon, 



		az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek,





		az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,



		 valamint a testvér. 





 

szavazataikat egybe kell

számítani







Nem közeli hozzátartozó   



		az élettárs, 

		az egyeneságbeli rokon házastársa, 

		a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és 

		a testvér házastársa;



(az após/anyós és annak menye/veje,  

az unokatestvér) 

 







Kapcsoltság típusai

többségi befolyás

ügyvezetés 

egyezősége

telephelyek,

ellenőrzött

külföldi

társaság







Tao törvény

4. § 23. kapcsolt vállalkozás:

a)

	b) 

		c)

			d)

				f)

                                        e)

                                             g)







kapcsolt vállalkozás:

a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik

adózó

adózó tulajdonában 

lévő személy







kapcsolt vállalkozás:

b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik

adózó

adózó

 tulajdonosa







kapcsolt vállalkozás:

c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni

adózó

harmadik személy

más személy







kapcsolt vállalkozás:

d) a 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 a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll

külföldi vállalkozás

külföldi vállalkozás

belföldi telephelye







kapcsolt vállalkozás:

e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll

belföldi

adózó 

adózó külföldi telephelye, és más 

személy







kapcsolt vállalkozás:

f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg

adózó 

 adózó



azonos ügyvezető







Közös ügyvezetés AVÉ 2018/1.

önálló képviseleti

jog

együttes képviseleti

jog

kapcsoltság

nincs kapcsoltság







kapcsolt vállalkozás:

g) az a)-c) alpontban foglaltaktól függetlenül akkor is létrejön a kapcsolt vállalkozási viszony a 11. pont, az 53. pont és a 8. § (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában, ha az adózó és más személy viszonylatában legalább 25 százalékos közvetlen vagy közvetett szavazati jog részesedés, vagy legalább 25 százalékos közvetlen vagy közvetett tőkerészesedés, vagy legalább 25 százalékos nyereségrészesedés áll fenn, 

belföldi

adózó 

ellenőrzött  külföldi társaság, vagy különálló adózó

pozitív adózott eredmény







Kik között?








adózó





tag





más személy




harmadik 
személy







Kik között?








adózó





tag





más személy




harmadik 
személy



vizsgált vállalkozás







Kik között?








adózó





tag





más személy




harmadik 
személy



vizsgált vállalkozás



többségi befolyással rendelkező
tulajdonos
(szervezet,
vagy magánszemély)







Kik között?








adózó





tag





más személy




harmadik 
személy



vizsgált vállalkozás



másik
jogi személy
vállalkozás



többségi befolyással rendelkező
tulajdonos
(szervezet,
vagy magánszemély)







Kik között?








adózó





tag





más személy




harmadik 
személy



vizsgált vállalkozás



másik
jogi személy
vállalkozás



többségi befolyással rendelkező
tulajdonos
(szervezet,
vagy magánszemély)



többségi befolyással rendelkező
tulajdonos
(szervezet,
vagy magánszemély)
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adózó













KFT
adózó





ZRT
más személy




értékesítés









itt mindenki mindenkivel kapcsolt






KFT
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ZRT
más személy




harmadik 
személy



értékesítés



többségi
befolyás




többségi
befolyás








Kapcsolt telephelyek





Külföldi
vállalkozó



Belföldi
telephely



Külföldi
telephely







Kapcsolt telephelyek





Belföldi
telephely



Külföldi
vállalkozó



alapítás







Kapcsolt telephelyek





Belföldi
telephely



Külföldi
vállalkozó



alapítás



Külföldi
telephely



alapítás







Kapcsolt telephelyek





Belföldi
telephely



Külföldi
vállalkozó



személy



alapítás



többségi
befolyás




Külföldi
telephely



alapítás









itt mindenki mindenkivel kapcsolt

Kapcsolt telephelyek





Belföldi
telephely



Külföldi
vállalkozó



személy



alapítás



többségi
befolyás




Külföldi
telephely



alapítás











Külföldi
vállalkozó



személy



alapítás



többségi
befolyás




Külföldi
telephely



alapítás



Belföldi
telephely



Megrendelő



értékesítés



többségi
befolyás











Külföldi
vállalkozó



személy



alapítás



többségi
befolyás




Külföldi
telephely



alapítás



Belföldi
telephely



Megrendelő



értékesítés



többségi
befolyás









közeli hozzátartozókat egybe kell számítani





Társaság



Férj



Gyerek



Feleség



30



30



40







2010. 01. 01.

közeli hozzátartozók

 külön-külön cégben 

nem voltak kapcsoltak







2010. adóévtől kapcsoltak





Vállalkozás
1.



Vállalkozás
2.



FÉRJ



FELESÉG



51



51







Közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazatai 

itt nincs többségi befolyása 

a magánszemélyeknek





�


�


férj�


feleség�


gyermek�


köztes vállalkozás�


társaság�


10 % szavazat



10 % szavazat



40 % szavazat



80 % szavazat







Közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazatai 

itt kapcsolt mindenki

mindenkivel





�


�


férj�


feleség�


gyermek�


köztes vállalkozás�


társaság�


10 % szavazat



10 % szavazat



51 % szavazat



80 % szavazat







Nem kapcsoltak





Társaság
I.



Idegen
1.



Idegen
2.



50



50



Társaság
II.



Idegen
1.



Idegen
2.



50



50







Nincs kapcsoltság







Gazdasági Társaság-1



Gazdasági Társaság-2



Ügyvezető-1



Ügyvezető-1
Ügyvezető-2



együttes cégjegyzés











Vizsgálandó kérdések


· kik a társaság(ok) tagjai?


· ügyvezetők azonosak?


· mekkora a társaság(ok) tagjainak részesedése?


· a tagok közvetlenül és közvetve a szavazatok mekkora hányadával rendelkeznek?


· a jogi személy tagoknak kik a tulajdonosai?


· jogosult-e valamelyik tag a vezető tisztségviselők vagy felügyelőbizottsági tagok többségének megválasztására vagy visszahívására?


· a tagok kötöttek-e egymással megállapodást az együttes szavazásról?


· közeli hozzátartozók-e a tagok?













			Vizsgálandó Kft





			


			befolyás


			tagja


			tagja





			1. tulajdonos


			


			


			





			2. tulajdonos


			


			


			





			3. tulajdonos


			


			


			





			4. tulajdonos


			


			


			



















*













Általános követelmény Art 3. §





– kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni





– kivéve: 


ha a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a független felektől az adott esetben elvárható piaci magatartásnak.









nem kell jelentenie 

		az egyéni vállalkozónak és

		az őstermelőnek







Bejelentési kötelezettség → Aig. Vhr. 16. § (4) bek.


(19T202T B-lap 07.)





· kapcsoltság tényét





· a kapcsolt vállalkozással kötött első szerződéskötést követő 15. napon belül





· mindkét fél





+ kapcsoltság megszűnését 15 napon belül










Bejelentési kötelezettség → Art. 40. § 





· 1 millió Ft-ot meghaladó készpénz fizetés





· a kapcsolt vállalkozásnak történő kifizetést követő 15. napon belül





· a vevő (kivéve: a nem vállalkozó magánszemélyt)






KATA-s jogviszony átminősítése → Kat tv 14. § (4) bek.

− a kifizető kapcsolt vállalkozása is felelős 

a jogkövetkezményekért







A szokásos piaci ár hatósági megállapítása Art 174. §





· a kapcsolt vállalkozások közötti 


· jövőbeni ügyletben 


· érvényesíthető szokásos piaci ár meghatározásakor 


- alkalmazandó módszert, 


- a megállapítás alapjául szolgáló körülményeket, valamint 


- ha meghatározható, a szokásos piaci árat, ártartományt 





díja: 2 millió Ft x oldalú eljárás















A szokásos piaci ár hatósági megállapítása Art 174. §

a PM sem tudja?





· a kapcsolt vállalkozások közötti 


· jövőbeni ügyletben 


· érvényesíthető szokásos piaci ár meghatározásakor 


- alkalmazandó módszert, 


- a megállapítás alapjául szolgáló körülményeket, valamint 


- ha meghatározható, a szokásos piaci árat, ártartományt 





díja: 2 millió Ft x oldalú eljárás



















*









= Társasági adóalap

+ Számviteli eredmény

− Csökkentő tételek               + Növelő tételek

± Kapcsolt vállalkozások miatti korrekciók

± Tao tv melléklet szerinti korrekciók







szokásos piaci ár

elszámoló ár kisebb

(+)

elszámoló ár nagyobb

(─)













Ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben 





– magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak





– a szokásos piaci árnál,





– akkor az adózó a különbözetnek megfelelő összeggel  adózás előtti eredményét





a) csökkenti





b) növeli 





a szokásos piaci árhoz igazítva













A kapcsolt vállalkozás miatti





adóalap


– csökkentés és


– növelés 





„…az e törvényben előírt más, az adózás előtti eredményt növelő vagy csökkentő jogcímektől függetlenül…”











különösen, ha a többségi befolyással rendelkező tag 

		teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, vagy

		részesedik a vagyonból.







A szokásos piaci árra kell korrigálni → Tao 18. § (6) bek.





– társaság alapításánál (kivéve: átalakulás)





– a jegyzett tőke (természetbeni)


· emelése, 


· tőkekivonással történő leszállítása esetén, 





– a jogutód nélküli megszűnésnél a nem pénzben 


történő vagyon kiadásakor





– természetbeni osztalék 











2010/41. Adózási kérdés





A szokásos piaci árra nem kell korrigálni → Tao 18. § (6) bek.





– társaság alapítása átalakulással történik





– a tag az apporttal szerez többségi befolyást 
















Nem kell a szokásos piaci árra korrigálni a társasági adóalapot





– a társasági adó alanyának, ha vele magánszemély (nem egyéni vállalkozóként) kötött szerződést









Cél:

versenyhátrány megszüntetése





Nem kell a szokásos piaci árra korrigálni





– kis- és középvállalkozás adózónak, ha 


· a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott 


· kapcsolt vállalkozással kötött tartós szerződésre









Elengedett követelés Tao 8. § (1) bek. h) pont





Az adózás előtti eredményt növeli:





h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, kivéve





1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy


2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll,









Elengedett követelés Tao 8. § (1) bek. h) pont

nem növelő tétel, ha idegen

- külföldinek, vagy 

- nem magánszemély belföldinek

engedik el





Az adózás előtti eredményt növeli:





h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, kivéve





1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy


2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll,









Osztalék követelés elengedése 

Tao 29/Q. §

kapcsoltaknál is!





- csökkenti a társasági adó alapját a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt bevétel összege, 





- nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt ráfordítás összege 





(kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi társasággal szemben engedte el)






Bejelentett részesedés → Tao tv 4. § 5. pont





a) ha az adózó által jogi személyben szerzett részesedést,





b) vagy a korábban már bejelentett részesedés értéke növekszik





c) és a szerzést követő 75 napon belül bejelenti az adóhatóságnak;





d) 1 éven túl nyereségjellegű különbözetet realizál, 





e) akkor adóalap csökkentő tétel









Bejelentett részesedés → Tao tv 4. § 5. pont

a nyereség csökkenti

a tao alapját






Befektető Kft 




Részesedés új tulajdonosa



Tulajdonolt Kft



1.
részesedés
szerzés



3.
részesedés 
eladás 1 év után



NAV



2.
bejelentés 
75. napon belül











*













Nem független felek ÁFA-ban 259. §





a) kapcsolt vállalkozások


b) tulajdonosi jogviszony


c) vezető tisztségviselő


d) munkaviszony


e) közeli hozzátartozó
















Adóalap ≠ ellenérték 


Adóalap ═ szokásos piaci ár





ha az értékesítés nem független felek között történik, feltéve, hogy





a) az ellenérték aránytalanul magas, és az eladó nem vonhat le teljesen,





b) az ellenérték aránytalanul alacsony, és a vevő nem vonhat le teljesen,





c) az ellenérték aránytalanul alacsony, és az eladó nem vonhat le teljesen, 


    + az értékesítés adómentes





kivéve: hatósági ár









kapcsolt felek között sem, ha adólevonásra jogosultak a felek





EBH2012. K.9

EUB C‑285/10. sz. Campsa ügy 27-28. pont

ÁFA  adóalapot nem kell korrigálni







ÁFA CSOPORT LÉNYEGE:

Csoporttagok ÁFA alanyisága megszűnik,

ÁFA csoport az adóhatósággal való kapcsolatában egyetlen adóalanynak minősül,

ÁFA csoporton belüli ügyleteken nincs ÁFA







Csoporttagok ÁFA alanyiság megszűnik

Egy ÁFA alanynak minősülnek



Egyetemleges felelősség

MINDEN MÁS ADÓNEMBEN

 ÖNÁLLÓAK MARADNAK

ÁFA csoport nem hat ki Tao-ra, különadóra, stb.









Felelősség  az Áfa csoport kötelezettségeiért

		részt vevő bármely tag



		az adóalanyiság időszakában, 



és azt követően



		egyetemlegesen felelős 





		a kívül maradó adóalany is



 

                                            Áfa tv 8. § (6)-(7) bek.







Belső ügyletek:

Számviteli bizonylat

hivatkozás az ÁFA csoportra

Két adószám

ÁFA







Külső ügyletek:



Csoporttag állítja ki a számlát az általános szabályok szerint



Számlán feltüntetik az ÁFA csoport adószámát is









ÁFA CSOPORT

Csoporttag1

Csoporttag2

számviteli

bizonylat

számla

számla

ÁFA megosztása 

közösen

Nincs ÁFA







ÁFA Csoport képviselője:



ÁFA adóalany jogait és kötelezettségeit gyakorolja (bevallás, átvezetés, önellenőrzés, ÁFA nyilvántartása, stb.),

Hatóságok és bíróságok előtt képviselőként eljár











*









Kapcsolt vállalkozások (associated companies)

ellenőrzött  ügylet

(controlled transaction)

arm’s lenght principle

		szokásos piaci érték

		szokásos piaci ár

		piaci érték



belső árazás

(transfer pricing)







Kapcsolt
vállalkozás1.



Kapcsolt
vállalkozás2.



értékesítés







Főszabály





− a szokásos piaci árra történő korrekciókat mindig el kell végezni, de





− transzferár nyilvántartást kizárólag az előírt esetekben kell vezetni













Nem kell transzferár nyilvántartás vezetnie





− a mikro- és kisvállalkozásnak





− a 32/2017 (X. 18.) NGM rendeletben felsorolt esetekben












Minősítés: 

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról





Transzferár nyilvántartás kell vezetnie








− a közép- és nagyvállalkozásnak → az összes magyar vállalkozás 2 %-a
















Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni 


32/2017 (X. 18.) NGM r. 1. § (2) bek










ADÓZÓ



Kapcsolt
magánszemély
(nem E.V.)



értékesítés











Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni 


32/2017 (X. 18.) NGM r. 1. § (2) bek










ADÓZÓ



Kapcsolt
vállalkozás



ingyenes
pénzeszköz
átadás/átvétel







több kapcsolt vállalkozásnál

a megosztási módszer követi

a szokásos piaci árat





Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni 


32/2017 (X. 18.) NGM r. 1. § (2) bek










Független
Vállalkozás



ADÓZÓ



Kapcsolt
Vállalkozás



értékesítés



továbbértékesítés
változatlan áron











Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni 


32/2017 (X. 18.) NGM r. 1. § (2) bek










ADÓZÓ



Kapcsolt
vállalkozás



tőzsdei ügylet
vagy
hatósági ár,
NAV határozat







összevonható szerződések





Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni 


32/2017 (X. 18.) NGM r. 1. § (2) bek










ADÓZÓ



Kapcsolt
vállalkozás



értékesítés,
50 millió
alatti











Összevonható szerződések





– az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti, 





– tárgya azonos, 





– teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések nem jelentősek, vagy





– egymással szorosan összefüggnek.



















*









Ptk kötelmi jog





6:235. § [Ajándékozási szerződés]








(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.









ez a szerződéstípus nem konform

a számvitellel

pl. térítés nélküli szolgáltatás

Ptk kötelmi jog





6:235. § [Ajándékozási szerződés]








(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.









Ptk kötelmi jog





6:237. § [Ajándék visszakövetelése]





· szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében


· a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ 


· a szerződéskötéskor ismert feltevés utóbb véglegesen meghiúsult









Ptk kommentár





Adásvételi szerződéssel vegyes ajándékozási szerződésről van szó, ha 





a kötelezettet - legalább részben - az ajándékozás szándéka vezette, de bizonyos ellenértéket mégis kapott a szolgáltatásért.









Ingyenes ügylet fogalma ÁFA-ban

- az ügyletet nem lehet megbontani ‘kifizetett’ és ‘ellenérték’ 

nélküli részekre



- ha a vevő valamilyen összeget fizet nem minősülhet ellenérték nélkül átadottnak





Eub C-412/03. sz. ügy













Ajándékozás illetékmentessége









Átadó bárki

Átvevő gazdálkodó

Ingó átruházás ami nem szerepel

 Itv. 18. § (2) bek.

Átadó gazdálkodó

Átvevő

gazdálkodó

Követelés ajándékozás, elengedés

 tartozásátvállalás











Itv 18. §





(2) Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra és ingókra terjed ki:





a) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, továbbá e jognak a megszüntetése folytán bekövetkező vagyonszerzés;


b) az ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése;


c) ingónak hatósági árverésen történő megszerzése;


d) gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése;


e) közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése;


f)


g) az értékpapír öröklési szerződéssel való megszerzése;


h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részesedés, átalakított befektetői részjegy) megszerzésére.









Kapcsolt1

Kapcsolt2

ingatlan

átruházás

Illetékmentesség 

főtevékenység:

ingatlan

















halasztott ráfordításként elhatárolható  





			Térítés nélkül átadott eszközök elszámolása 


átadónál





			


Átadott eszköz





			


Könyvelés helye


			


Érték





			egyéb eszköz 





			Egyéb ráfordítás


			könyv szerinti





			részesedés 


(befektetett pénzügyi eszközök)


			Részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamveszteség


			könyv szerinti





			értékpapír, kölcsön


(befektetett pénzügyi eszközök)


			Befektetett pénzügyi eszközök (értékpapírok, kölcsönök) ráfordítása, árfolyamvesztesége 


			könyv szerinti





			részesedések, értékpapír (forgóeszközök)


			Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai


			könyv szerinti





			üzemeltetőnek 


			Egyéb ráfordítások


			könyv szerinti



















halasztott bevételt kell elszámolni 





			Térítés nélkül átvett eszközök elszámolása 


átvevőnél





			


Átvett eszköz





			


Könyvelés helye


			


Érték





			egyéb eszköz


			Egyéb bevétel


			piaci 





			részesedés 


(befektetett pénzügyi eszközök)


			Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel


			piaci 





			értékpapír, kölcsön


(befektetett pénzügyi eszközök)


			Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel


			piaci 





			részesedések, értékpapír (forgóeszközök)


			Pénzügyi műveletek egyéb bevétele


			piaci 





















Ptk 6:203. § [Tartozásátvállalás]





Szereplők:





a) kötelezett





b) jogosult





c) harmadik személy (átvállaló) 









Tartozásátvállalás típusai

háromoldalú

(jogosult hozzájárul)

jogszabályon alapuló

teljesítésátvállalás

(kötelezett és az

átvállaló között)











halasztott bevételt kell elszámolni max. a beszerzett eszköz 

könyv szerinti értékéig

		Tartozásátvállalás elszámolása
a kötelezettnél

		
Tartozásátvállalás 		
Könyvelés helye		
Érték

		eszköz nem kapcsolódik		Egyéb bevétel		szerződés szerinti összeg

		eszköz (nem részesedés, nem értékpapír) kapcsolódik		Egyéb bevétel		szerződés szerinti összeg

		befektetett pénzügyi eszközök közötti részesedés kapcsolódik		Részesedésekből származó bevétel 		szerződés szerinti összeg

		befektetett pénzügyi eszközök közötti értékpapír, kölcsön kapcsolódik		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		szerződés szerinti összeg

		forgóeszközök közötti részesedés, értékpapír kapcsolódik		Pénzügyi műveletek egyéb bevétele		szerződés szerinti összeg





































halasztott ráfordítás

		Tartozásátvállalás elszámolása
az átvállalónál

		
Tartozásátvállalás		
Könyvelés helye		
Érték

		minden fajta 		Egyéb ráfordítás		szerződés szerinti összeg



































halasztott bevétel a könyv szerinti értékig





			Elengedett kötelezettség elszámolása


a kötelezettnél (adósnál)





			


Kötelezettség 





			


Könyvelés helye


			


Érték





			a hitelező által elengedett, valamint az elévült, ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik


			Egyéb bevétel


			kötelezettség összege





			részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz kapcsolódik


			Egyéb bevétel


			kötelezettség összege





			befektetett pénzügyi eszközök közötti részesedés kapcsolódik





			Részesedésekből származó bevétel 


			kötelezettség összege





			befektetett pénzügyi eszközök közötti értékpapír, kölcsön kapcsolódik


			Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel


			kötelezettség összege





			forgóeszközök közötti részesedések, értékpapír 


			Pénzügyi műveletek egyéb bevétele


			kötelezettség összege



















			Elengedett követelés elszámolása


a jogosultnál (hitelezőnél)





			


Követelés 





			


Könyvelés helye


			


Érték





			behajthatatlannak nem minősülő


			Egyéb ráfordítás


			könyv szerinti 

























halasztott bevétel 





			Pénzeszközök átadása 


átvevőnél





			


Átadott pénzeszköz


			


Könyvelés helye


			


Érték





			nem fejlesztési célra kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz


			Egyéb bevétel


			tényleges összeg





			fejlesztési célra kapott, pénzügyileg rendezett támogatás


			Egyéb bevétel


			tényleges összeg



















			Pénzeszközök átadása 


átadónál





			


Átadott pénzeszköz


			


Könyvelés helye


			


Érték





			nem fejlesztési célra adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz


			Egyéb ráfordítás


			tényleges összeg





			fejlesztési célra adott, pénzügyileg rendezett támogatás


			Egyéb ráfordítás


			tényleges összeg

























			Térítés nélküli szolgáltatás elszámolása


a nyújtónál





			Szolgáltatás


			Könyvelési hely


			Érték





			minden fajta


			egyéb ráfordítás


			bekerülési + áfa





















			Térítés nélküli szolgáltatás elszámolása


az igénybe vevőnél





			Szolgáltatás


			Könyvelési hely


			Érték





			minden fajta


			egyéb bevétel


			piaci





















Ingyenes átadáshoz kapcsolódó ÁFA elszámolása

ha az ÁFA-t az átadó viseli

Átadónál

egyéb ráfordítás

Átvevőnél

egyéb bevétel

ha az ÁFA-t az átvevő viseli

Átadónál

követelés

Átvevőnél

kötelezettség







NAV álláspontja: 2014/57. Adózási kérdés





Ingyenes értékesítés
ÁFA kötelezettsége



Vállalkozási célból



Vállalkozás idegen



beszerzési ÁFA levonható
az átadás nem adóköteles



beszerzési ÁFA levonható
az átadás adóköteles







Ingyenes átadások ÁFA-ja

              Példa: üzletközpont + odavezető út



ingyenes átadás

önkormányzatnak

számlázva

megrendelőnek

vételár: 100 + ÁFA

NAV szerint fizetendő adó alapja:

100 + út előállítási értéke







Kúria





Kfv.VI.35.633/2012





„….az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése csak olyan termékekre vonatkozik, melyeket az adóalany a saját vállalkozásából személyes vagy alkalmazottai szükségletei kielégítése végett vont ki, más termékek nem vonhatók ebbe a körbe.”









Kúria

Európai Unió Bírósága

C‑132/16. sz. ügy





Kfv.VI.35.633/2012





„….az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése csak olyan termékekre vonatkozik, melyeket az adóalany a saját vállalkozásából személyes vagy alkalmazottai szükségletei kielégítése végett vont ki, más termékek nem vonhatók ebbe a körbe.”









Példa: cégautó ingyenes magánhasználat ÁFA-ja

                                                    szgk nyílt végű lízingnél

Nincs levonási tilalom, tehát az előzetesen felszámított ÁFA 100 %-ban levonható





Nem tartozik az Áfa tv. 124. § (1) bek. d) pont szerinti levonási tilalom alá, mivel:


· bérletnek minősül az Áfa tv. 259. § 4. pontja szerint


„az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti ”





· a beszerző kizárólag adóköteles tevékenységet végez






A magánhasználat érdekében felmerült kiadás összege az adó alapja

Példa: cégautó ingyenes magánhasználat ÁFA-ja

                                                    szgk nyílt végű lízingnél





A magánhasználat adóköteles az Áfa tv. 14. §-a szerint





Fizetendő áfa keletkezik – Áfa tv. 69. § 






Számlázás ingyenesség esetén







− az ingyenes, de értékesítésnek minősített (vélelmezett) ügyleteknél célszerű követni az ellenértékes értékesítések szabályait, hivatkozva a jogszabályhelyre és az ingyenességre





− adó alapja terméknél → Áfa tv 68. § 


· beszerzési ár, 


· előbbi hiányában a teljesítéskor megállapított előállítási értéke








− adó alapja szolgáltatásnál → Áfa tv. 69. § 


· a teljesítés érdekében kiadásként felmerült összeg.















Juttatás 





Kinek adható?


· bárkinek, 


de növelő tétel Tao tv 8. § (1) bek. d) alapján, ha


- az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére, vagy 


      - nem adott nyilatkozatot (kivéve: közhasznú szervezet)






Juttatás fogalma

nincs említve :

elengedett követelés





Taxatív felsorolás Tao tv 3. sz. mell A) 13. pont





· adott támogatás, juttatás, 


· véglegesen átadott pénzeszköz, 


· a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (kivéve: áruminta)


· átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, 


· térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint 


· e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt ÁFA









Juttatásban részesülő nyilatkozata Tao tv 3. sz. mell. A) 13.

kiállítás: 

beszámoló elkészítését követően





- a juttatás adóévében


- az eredmény


- e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva


- nem lesz negatív









KIVA-s vállalkozásnak adott juttatás

Tao tv 3. sz. mell. A) 2.





- nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordítás






Egymással szembeni követelések és kötelezettségek

megszüntetése

módszerek:



		elengedés

		engedményezés

		apportálás

		egyesülés

		elévülés

		beszámítás

		értékesítés













*













A kapcsoltság kezelésének módszerei


      Jogszerű megoldások


      1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása


      2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése


      3) Független fél bevonása


      4) Együttes képviseleti jog













A kapcsoltság kezelésének módszerei


      Jogszerű megoldások


      1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása


      2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése


      3) Független fél bevonása


      4) Együttes képviseleti jog





     „Kérdéses” megoldások


      1) Közvetítő cég beiktatása


      2) Offshore cég a tulajdonosok között


      3) Stróman belépése










Stróman belépése


          a) A társasági szerződésbe foglalható rendelkezések


             – részesedés átruházás korlátozása


          b) A szindikátusi szerződés


– együttszavazás


          c) Az üzletrész zálogjoggal való megterhelése
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Jó hírnév

Vagyon

Kockázat

Rossz cégstruktúra







Jó hírnév

Vagyon

Kockázat

Korszerű cégszerkezet











Jó hírnév Kft



Vagyonörző Kft



Kockázat Kft











Jó hírnév Kft



Vagyonörző Kft



Kockázat Kft



bérbeadás











Jó hírnév Kft



Vagyonörző Kft



Kockázat Kft



bérbeadás



bérbeadás











Jó hírnév Kft



Vagyonörző Kft



Kockázat Kft



bérbeadás



bérbeadás



alvállalkozás











Jó hírnév Kft



Vagyonörző Kft



Kockázat Kft



bérbeadás



bérbeadás



alvállalkozás



Külföldi
cég







AT bank

bevételek

AT bank

AT bank

AT bank



csúnyaságok





Jó hírnév Kft



Vagyonörző Kft



Kockázat Kft



bérbeadás



bérbeadás



alvállalkozás



Külföldi
cég



osztalék







Vagyon

őrző

cég

Aktív 

cég

		ingatlanok,

		gépek,

		járművek,

		jogok



Eszközök

bérbeadása

		munkaerő,

		megrendelések,

		termelés,

		készletek



Nem lehet kapcsoltság!















Kapcsolt vállalkozások 

adózási problémái 2019-2020 

II. rész



Előadó:

dr. Pallós Veronika 

ügyvéd, adótanácsadó

Budapest, 2019. október 07.
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Csoporttagok társasági adó alanyiság megszűnik

Egy  társasági adó alanynak minősülnek





Egyetemleges felelősség

MINDEN MÁS ADÓNEMBEN

 ÖNÁLLÓAK MARADNAK

TAO csoport nem hat ki egyéb adónemekre



Mit jelent a csoportos társasági adóalanyiság?







Előnyök





*









Mik az előnyei?

Lehetséges: Együttes adóalap < egyedi adólapok összege



		Veszteséges csoporttag 





		Adókedvezménnyel rendelkező csoporttag





Nem kell transzferárat alkalmazni és dokumentációt készíteni

 







Csoporttag2

Csoporton kívüli

kapcsolt vállalkozás

Csoporttag1



nincs transzferár



van transzferár







Hátrányok





*









Mik a hátrányai?

Felelősség



Nem alkalmazható/vagy korlátozottan alkalmazható csökkentő tételek



Bizonytalanság – gyakorlati tapasztalatok hiánya











Felelősség a csoportos társasági adóalany adókötelezettségeiért 

Art. 114/E. §



Bármely tag valamennyi többi taggal egyetemlegesen felel a csoportos adóalanyiság időszaka után is a csoportos társasági adóalanynak 



a tag csoporttagsága fennállása alatt

				és

a tag csoporttagságát megelőzően 



keletkezett kötelezettségeiért.



Akkor is, ha az adómegállapítási időszaknak csak egy részében volt csoporttag!







Tao csoport

Áfa csoport

Felelősség

részt vevő bármely csoporttag,

 

az adóalanyiság időszakát 

követően is

 

többi csoporttaggal 

egyetemlegesen felelős

 

Art 114/E. §

részt vevő bármely tag

 

az adóalanyiság időszakában, 

és azt követően

 

egyetemlegesen felelős 

 

a kívül maradó adóalany is

 

Áfa tv 8. § (6)-(7) bek.







Nem érvényesíthető csökkentő tételek az egyedi adóalapnál 1.

Nem osztható meg a csoporttagok között és a megrendelőkkel sem a kutatás-fejlesztési költség - Tao tv. 7. § (1) bek. w) pont és (18a)-(18d) bek.



Nem osztható meg a csoporttagok között a kulturális örökségvédelmi célú beruházáshoz/ felújításhoz/ karbantartáshoz kapcsolódó költség -Tao tv. 7. § (1) bek. x) pont







Nem érvényesíthető csökkentő tételek az egyedi adóalapnál 2.

A csoporttag nem érvényesíthet több kedvezményt annál, mint ami a szokásos piaci ár figyelembevételével megilleti:





Csoporttagok között a  jogdíjjal kapcsolatos csökkentő tétel alkalmazásakor - Tao tv. 7. § (1) bek. s) pont





Csoporttagok között az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével kapcsolatos csökkentő tétel alkalmazásakor - Tao tv. 7. § (1) bek. t) pont







Feltételek





*









Feltételek - Tao. tv. 2/A. § 

Egy adózó csak egy csoport tagja lehet







Tagsági feltétel

Legalább kettő csoporttag:



		Gazdasági társaság

		Egyesülés

		Európai részvénytársaság

		Szövetkezet

		Európai szövetkezet

		Egyéni cég

		Üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségűnek minősülő külföldi személy

		Belföldi telephelye útján külföldi vállalkozó









Feltételek - Tao. tv. 2/A. § 

Legalább kettő tag



Legalább 75%-os mértékű befolyás



Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos



Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése



Adóhatósági engedélyezés







75%-os befolyás

75% - os mértékű

közvetlen befolyás



Egyik adózó a másikban



Más személy az adózókban



min. 75%-os arányú szavazati joggal rendelkezik közvetlenül







75% - os mértékű

közvetett befolyás



Egyik adózó a másikban

Más személy az adózókban



min. 75%-os arányú szavazati joggal rendelkezik közvetetten úgy, hogy



a köztes jogi személyben is min. 75%-os szavazati aránnyal rendelkezik







Közvetlen 75%-os befolyás

Min. 75%

Egyik adózó a másikban







Közvetlen 75%-os befolyás

Min. 75%

Más személy az adózókban

Min. 75%

Magánszemély is lehet







Közvetett 75%-os befolyás

Min. 75%

Egyik adózó a másikban

Min. 75%

Min. 75%







Közvetett 75%-os befolyás

Min. 75%

Más személy az adózókban

Min. 75%

Magánszemély is lehet

Min. 75%







Közvetlen és közvetett 75%-os befolyás példa

Min. 75%

Min. 75%

Magánszemély is lehet

Min. 75%

Min. 75%







Feltételek

Legalább kettő tag



Legalább 75%-os mértékű befolyás



Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos



Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése



Adóhatósági engedélyezés







Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos

Minden csoporttagnál azonos időpont:



		Számviteli politikában meghatározott mérlegfordulónap



		Beszámoló készítésre nem kötelezett tag esetében az adóév utolsó napja









Feltételek - Tao. tv. 2/A. § 

Legalább kettő tag



Legalább 75%-os mértékű befolyás



Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos



Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése



Adóhatósági engedélyezés







Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése

Minden csoporttagnál azonos módon:



		Számviteli törvény III. fejezete szerint (Éves beszámoló)





VAGY



		IFRS-ek szerint (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok)









Feltételek - Tao. tv. 2/A. § 

Legalább kettő tag



Legalább 75%-os mértékű befolyás



Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos



Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése



Adóhatósági engedélyezés







Feltételek - Tao. tv. 2/A. § 

Legalább kettő tag



Legalább 75%-os mértékű befolyás



Mérlegfordulónap vagy adóév utolsó napja azonos



Beszámoló, könyvviteli zárlat egységes készítése



Adóhatósági engedélyezés







Adóhatósági engedélyezés –létrehozás

Csatlakozni kívánó adózók (tagok) közös kérelme



Csoportképviselő kijelölése



Feltételek igazolása



November 01- November 20. közötti benyújtás

(Igazolási kérelem nem lehetséges)



TAO kötelezettségek teljesítésére bankszámla bejelentése



Kérelem benyújtását követő adóév első napjával jön létre a csoportos társasági adóalany









Létrehozás

 gyakorlati kérdések





*









A kérelem tartalma – 465/2017. (XII. 28.) Korm. r. 15/B. § 

Csoportképviselő kijelölése, elfogadó nyilatkozata



Csoporttagonként külön-külön bemutatni:

		Név, cím, adószám

		Feltételek - Tao. tv. 2/A. § - fennállása

		Nyilvántartási rendszer – Tao. tv. 5. § (11) bek. - bemutatása





Tagok közös, kifejezett, egybehangzó hozzájárulása a létrehozáshoz/csatlakozáshoz



Mellékletkén igazolások: legalább számviteli politika.







Csatlakozás





*









Adóhatósági engedélyezés –csatlakozás „régi cég”

Már létező csoportos társasági adóalany



Csatlakozni kívánó adózó és a csoportképviselő közös kérelme



Feltételek igazolása



November 01- November 20. közötti benyújtás

(Igazolási kérelem nem lehetséges)



Kérelem benyújtását követő adóév első napjával jön létre a tagság









Adóhatósági engedélyezés –csatlakozás „új cég”

Tevékenységét év közben kezdő adóalany



Nyilatkozat adóhatósághoz történő bejelentkezéskor



Csoporttagság létezése kezdetétől











A TAO Csoport működése





*









Csoportazonosító szám alkalmazása 

minden iraton (közös adókötelezettségek/jogok)



adóhatósággal való kommunikáció a csoportról











Adóbevallás, nyilvántartás

Csoporttagok nyilvántartása és nyilatkozata









Csoportképviselő nyilvántartása és bevallása













Csoporttagok nyilatkozata és nyilvántartása

Önálló adólevezetés



Egyedi adóalapról nyilatkozat megtétele csoportképviselő felé



Határidő: Május 16. (bevallási határidő előtti 15. nap)



Nyilvántartást – mely a nyilatkozatot támasztja alá – csoportképviselőnek egyidejűleg át kell adni.









Nem érvényesíthető csökkentő tételek az egyedi adóalapnál 1.

Nem osztható meg a csoporttagok között és a megrendelőkkel sem a kutatás-fejlesztési költség - Tao tv. 7. § (1) bek. w) pont és (18a)-(18d) bek.



Nem osztható meg a csoporttagok között a kulturális örökségvédelmi célú beruházáshoz/ felújításhoz/ karbantartáshoz kapcsolódó költség -Tao tv. 7. § (1) bek. x) pont







Nem érvényesíthető csökkentő tételek az egyedi adóalapnál 2.

A csoporttag nem érvényesíthet több kedvezményt annál, mint ami a szokásos piaci ár figyelembevételével megilleti:





Csoporttagok között a  jogdíjjal kapcsolatos csökkentő tétel alkalmazásakor - Tao tv. 7. § (1) bek. s) pont





Csoporttagok között az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével kapcsolatos csökkentő tétel alkalmazásakor - Tao tv. 7. § (1) bek. t) pont







Csoporttagok nyilvántartásának tartalma

1.  Adózás előtti eredmény a beszámoló alapján

 

2.  Az adózás előtti eredményt módosító tényezők 



3. Annak rögzítése, hogy az adózás előtti eredménye (beszámoló alapján) vagy az adóalapja (fentiek szerint kiszámítottak alapján) közül a nagyobb érték eléri-e a jövedelem- (nyereség-) minimumot

 

4.  Egyedi adóalap 









Csoportképviselő nyilvántartása és bevallása



Tagok nyilatkozatait összesíti



Elkészíti a csoport adóbevallását





Benyújtja a csoport, mint adóalany bevallását











Csoportképviselő nyilvántartásának tartalma



1. Minden egyes csoporttag egyedi adóalap megállapítása





2. Csoporttagok nyilatkozatai szerint a tagok nem negatív adóalapja



3. Tagok elhatárolt vesztesége (ha van)



4. Csoport adóévi adóalapjának meghatározása



5. Csoport számított társasági adója



6. Kedvezmények igénybevétele (ha van)



7. A Csoportos társasági adóalany fizetendő adójának megállapítása



8. A Csoportos társasági adóalany fizetendő adójának csoporttagok közötti felosztása a csoporttagok egyedi pozitív adóalapjai arányában 







Társasági adó

A csoport fizetendő társasági adóját a tagok között az egyedileg megállapított pozitív adóalapok arányában kell felosztani.



Az egyes tagokra jutó fizetendő adót a csoportképviselő jelenti be társasági adó bevallásában.



A társasági adó összegét a csoporttag adófizetési kötelezettségként számolja el.







Számvitel



A társasági adó összegét a csoporttag adófizetési kötelezettségként számolja el.







Jövedelem (nyereség-) minimum

Egyedi adólap meghatározása során a tag alkalmazza



Minimumadóra vonatkozó választást csoportképviselő teszi meg 



Nyilatkozatot csoportképviselő nyújtja be







Kamatlevonási korlát



		Lépés: csoportszinten le nem vonható kamatösszeg meghatározása

		Összes nettó finanszírozási költség

		Összes kamatfizetés, adózás és ÉCS előtti eredmény

		939.810.000,- Ft-os korlát figyelembevétele



		Lépés: kamatfizetés, adózás és ÉCS előtti eredmény arányában tagokhoz rendelés



	

	csak a nettó finanszírozási költséggel rendelkező 	tagok között kell megosztani 















Veszteségelhatárolás 

Csoport elhatárolt vesztesége: a csoporttagok adott évi negatív adóalapja



5 évig tovább vihető



Csoporttag egyedileg és a csoport is érvényesítheti



50%-os veszteségfelhasználási korlát: 

Legfeljebb (az elhatárolt veszteség nélkül számított) egyedi pozitív adóalapok 50%-áig vehető figyelembe



Korábbi elhatárolt veszteség? 









Adókedvezmények – csoport tagság előttről

Csoporttagság előtt kedvezményre jogosult



Csoporttagként is megfelel a feltételeknek

	

	Csoport által érvényesíthető a kedvezmény



Csoporttagság megszűnése után a tag által érvényesíthető









Adókedvezmények – csoport tagság alatt



A csoport adókedvezményt akkor vehet igénybe, ha 



		a feltételeknek való megfelelést egy csoporttag vállalja 

		ténylegesen teljesíti 





A csoport a fizetendő adóból az adókedvezményeket közösen érvényesítheti.



Csoporttagság megszűnés esetén a fel nem használt kedvezményt ez a tag érvényesítheti.







Adókedvezmények – érvényesítése 1.



jogosult csoporttagra a pozitív adóalapja arányában jutó számított adóból fejlesztési adókedvezményt, legfeljebb a jogosult csoporttagra jutó számított adó 80 százalékáig



Fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett számított adóból az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezményét, legfeljebb a jogosult csoporttagra jutó, a – fentiek szerint - megállapított összeg 70 százalékáig







Adókedvezmények – érvényesítése 2.



fejlesztési adókedvezménnyel és az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménnyel csökkentett egyedi számított adók összegéből 



legfeljebb annak 70 százalékáig 



érvényesíthet a csoport minden más adókedvezményt















Szankciós visszafizetési kötelezettség



fejlesztési tartalék és bejelentett immateriális jószág kedvezmény feltételeinek nem teljesülése



figyelési időszakban csoport tag



Csoportképviselő útján kell az adót és a késedelmi pótlékot megfizetni











Várjuk 

        kérdéseiket



Dr Pallós Veronika ügyvéd, adótanácsadó

                                             dr.pallos.veronika@adko.hu





Vadász Iván okleveles adószakértő

                                            vadasz.ivan@adko.hu



*
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Vizsgálandó kérdések  


 kik a társaság(ok) tagjai?  


 ügyvezetők azonosak?  


 mekkora a társaság(ok) tagjainak részesedése?  


 a tagok közvetlenül és közvetve a szavazatok mekkora 


hányadával rendelkeznek?  


 a jogi személy tagoknak kik a tulajdonosai?  


 jogosult-e valamelyik tag a vezető  tisztségviselők vagy 


felügyelőbizottsági tagok többségének megválasztására vagy 


visszahívására?  


 a tagok kötöttek -e egymással megállapodást  az együttes 


szavazásról? 


 közeli hozzátartozók -e a tagok? 


 


Vizsgálandó Kft  


befolyás tagja  tagja 


1. tulajdonos      


2. tulajdonos      


3. tulajdonos      


4. tulajdonos      


 


Általános követelmény Art  3. § 


 


– kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból 


a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni  


 


– kivéve:  


ha a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a 


független felektől az adott esetben elvárható piaci 


magatartásnak.  


 


Bejelentési kötelezettség  → Aig. Vhr. 16. § (4) bek.  


(19T202T B -lap 07.) 


 


 kapcsoltság tényét  


 


 a kapcsolt vállalkozással kötött első szerződéskötést 


követő 15. napon belül  


 


 mindkét fél  


 


+ kapcsoltság megszű nését 15 napon belül  


Bejelentési kötelezettség  → Art. 40. §  


 


 1 millió Ft-ot meghaladó készpénz fizetés  


 


 a kapcsolt vállalkozás nak történő kifizetést  követő 


15. napon belül  


 


 a vevő (kivéve: a nem vállalkozó magánszemélyt)  


 a kapcsolt vállalkozások közötti   


 jövőbeni ügyletben   


 érvényesíthető szokásos piaci ár meghatározásakor   


- alkalmazandó módszert,   


- a megállapítás alapjául szolgáló körülményeket, valamint   


- ha meghatározható, a szokásos piaci árat, ártartományt   


 


díja: 2 millió Ft x oldalú eljárás  


 


 


 


 a kapcsolt vállalkozások közötti   


 jövőbeni ügyletben   


 érvényesíthető szokásos piaci ár meghatározásakor   


- alkalmazandó módszert,   


- a megállapítás alapjául szolgáló körülményeket, valamint   


- ha meghatározható , a szokásos piaci árat, ártartományt   


 


díja: 2 millió Ft x oldalú eljárás  


 


 


 


Ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben   


 


– magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak  


 


– a szokásos piaci árnál,  


 


– akkor az adózó a különbözetnek megfelelő összeggel  


adózás előtti eredményét  


 


a) csökkenti 


 


b) növeli  


 


a szokásos piaci árhoz igazítva  


 


A kapcsolt vállalkozás  miatti 


 


adóalap 


– csökkentés és  


– növelés  


 


„…az e törvényben előírt más, az adózás előtti 


eredményt növelő vagy csökkentő jogcímektől 


függetlenül…” 


 


A szokásos piaci árra  kell korrigálni → Tao 18. § (6) bek.  


 


– társaság alapításánál (kivéve: átalakulás)  


 


– a jegyzett tőke  (természetbeni)  


 emelése,  


 tőkekivonással történő leszállítása esetén,   


 


– a jogutód nélküli megszűnésnél a nem pénzben   


történő vagyon kiadásakor 


 


– természetbeni  osztalék  


 


A szokásos piaci árra  nem kell korrigálni  → Tao 18. § (6) bek.  


 


– társaság alapítása  átalakulással történik 


 


– a tag az apporttal  szerez többségi befolyást   


Nem kell a szokásos piaci árra korrigálni  a társasági 


adóalapot 


 


– a társasági adó alanyának , ha vele magánszemély (nem 


egyéni vállalkozóként) kötött szerződést  


 


Nem kell a szokásos piaci árra korrigálni  


 


– kis- és középvállalkozás adózónak , ha  


 a közös beszerzés és értékesítés érdekében 


létrehozott  


 kapcsolt vállalkozással kötött tartós szerződésre  


 


Az adózás előtti eredményt növeli:  


 


h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 


követelés, kivéve  


 


1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy  


2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem 


minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, 


amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban  nem áll, 


 


Az adózás előtti eredményt növeli:  


 


h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 


követelés, kivéve 


 


1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy  


2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem 


minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, 


amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll,  


 


- csökkenti a társasági adó alapját  a megállapított, ki nem 


fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt  bevétel 


összege,  


 


- nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az 


elengedett követelésre tekintettel elszámolt  ráfordítás 


összege  


 


(kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi t ársasággal 


szemben engedte el)  


a) ha az adózó által jogi személyben  szerzett részesedést, 


 


b) vagy a korábban már bejelentett részesedés érték e 


növekszik 


 


c) és a szerzést követő 75 napon belül bejelenti az 


adóhatóságnak;  


 


d) 1 éven túl nyereségjellegű különbözetet realizál,   


 


e) akkor adóalap csökkentő tétel  


 


Befektető Kft 


Részesedés új 


tulajdonosa


Tulajdonolt Kft


1.
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szerzés


3.


részesedés 


eladás 1 év után


NAV


2.


bejelentés 


75. napon belül


Nem független felek  ÁFA-ban 259. § 


 


a) kapcsolt vállalkozások  


b) tulajdonosi jogviszony  


c) vezető tisztségviselő  


d) munkaviszony  


e) közeli hozzátartozó  


 


 


Adóalap ≠ ellenérték  


Adóalap ═ szokásos piaci ár  


 


ha az értékesítés nem független felek  között történik, feltéve, hogy  


 


a) az ellenérték aránytalan ul magas, és az eladó nem vonhat le  


teljesen, 


 


b) az ellenérték aránytalanul alacsony , és a vevő nem vonhat 


le teljesen, 


 


c) az ellenérték aránytalanul alacsony , és az eladó nem vonhat 


le teljesen,  


    + az értékesítés adómentes 


 


kivéve: hatósági ár  


 


Kapcsolt


vállalkozás1.


Kapcsolt


vállalkozás2.


értékesítés


− a szokásos piaci árra történő korrekciókat mindig el kell 


végezni, de 


 


− transzferár nyilvántartást kizárólag az előírt esetekben 


kell vezetni 


 


Nem kell transzferár nyilvántartás vezetnie  


 


− a mikro- és kisvállalkozásnak  


 


− a 32/2017 (X. 18.) NGM rendeletben felsorolt esetekben  


 


 


Transzferár nyilvántartás  kell vezetnie 


 


 


− a közép- és nagyvállalkozásnak  → az összes magyar vállalkozás 2 % -a 


 


 


Nem kell transzferár nyilvántartás vezetni   


32/2017 (X. 18.) NGM r . 1. § (2) bek 


 


 


ADÓZÓ


Kapcsolt


magánszemély


(nem E.V.)


értékesítés


ADÓZÓ


Kapcsolt


vállalkozás


ingyenes


pénzeszköz


átadás/átvétel


Független


Vállalkozás


ADÓZÓ


Kapcsolt


Vállalkozás


értékesítés


továbbértékesítés


változatlan áron


ADÓZÓ


Kapcsolt


vállalkozás


tőzsdei ügylet


vagy


hatósági ár,


NAV határozat


ADÓZÓ


Kapcsolt


vállalkozás


értékesítés,


50 millió


alatti


Összevonható szerződések  


 


– az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszé lyezteti,  


 


– tárgya azonos,   


 


– teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy 


a feltételek között az eltérések nem jelentősek, vagy  


 


– egymással szorosan összefüggnek.  


 


 


 


6:235. § [Ajándékozási szerződés]  


 


 


(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog 


tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott 


a dolog átvételére köteles.  


 


6:235. § [Ajándékozási szerződés]  


 


 


(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó  dolog 


tulajdonjogának  ingyenes átruházására , a megajándékozott 


a dolog átvételére köteles.  


 


6:237. § [Ajándék visszakövetelése]  


 


 szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt 


létfenntartása érdekében  


 a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója 


az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására 


súlyos jogsértést követ   


 a szerződéskötéskor ismert feltevés  utóbb véglegesen 


meghiúsult 


 


Adásvételi szerződéssel  vegyes ajándékozási szerződésről van 


szó, ha  


 


a kötelezettet  - legalább részben  - az ajándékozás szándéka 


vezette, de bizonyos ellenértéket mégis kapott a 


szolgáltatásért.  


 


Itv 18. § 


 


(2) Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra 


és ingókra terjed ki:  


 


a) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, továbbá 


e jognak a megszüntetése folytán bekövetkező vagyonszerzés;  


b) az ingatlanon fennálló hasz onélvezet gyakorlásának átengedése;  


c) ingónak hatósági árverésen történő megszerzése;  


d) gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű 


jogának megszerzése;  


e) közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény 


tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése;  


f) 


g) az értékpapír öröklési szerződéssel való megszerzése;  


h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni 


betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részesedés, átalakított befektetői 


részjegy) megszerzésére.  


 


Térítés nélkül átadott eszközök elszámolása   


átadónál 


 


Átadott eszköz 


 


 


Könyvelés helye 


 


Érték 


egyéb eszköz  


 


Egyéb ráfordítás könyv szerinti 


részesedés  


(befektetett pénzügyi eszközök)  


Részesedésekből származó 


ráfordítás, árfolyamveszteség  


könyv szerinti 


értékpapír, kölcsön  


(befektetett pénzügyi eszközök)  


Befektetett pénzügyi eszközök 


(értékpapírok, kölcsönök) 


ráfordítása, árfolyamvesztesége   


könyv szerinti 


részesedések, értékpapír 


(forgóeszközök) 


Pénzügyi műveletek egyéb 


ráfordításai 


könyv szerinti 


üzemeltetőnek   Egyéb ráfordítások  könyv szerinti 


 


Térítés nélkül át vett eszközök elszámolása   


átvevőnél 


 


Átvett eszköz 


 


 


Könyvelés helye 


 


Érték 


egyéb eszköz  Egyéb bevétel  piaci  


részesedés  


(befektetett pénzügyi eszközök) 


Befektetett pénzügyi 


eszközökből származó bevétel 


piaci  


értékpapír, kölcsön  


(befektetett pénzügyi eszközök) 


Befektetett pénzügyi 


eszközökből származó bevétel 


piaci  


részesedések, értékpapír 


(forgóeszközök) 


Pénzügyi műveletek egyéb 


bevétele 


piaci  


 


Szereplők: 


 


a) kötelezett 


 


b) jogosult 


 


c) harmadik szem ély (átvállaló)  


 


Elengedett kötelezettség elszámolása  


a kötelezettnél (adósnál) 


 


Kötelezettség  


 


 


Könyvelés helye 


 


Érték 


a hitelező által elengedett, 


valamint az elévült, ahhoz 


beszerzett eszköz nem 


kapcsolódik 


Egyéb bevétel  kötelezettség 


összege 


részesedésnek vagy értékpapírnak  


nem minősülő beszerzett 


eszközhöz kapcsolódik  


Egyéb bevétel  kötelezettség 


összege 


befektetett pénzügyi eszközök 


közötti részesedés kapcsolódik  


 


Részesedésekből származó 


bevétel  


kötelezettség 


összege 


befektetett pénzügyi eszközök 


közötti értékpapír, köl csön 


kapcsolódik 


Befektetett pénzügyi 


eszközökből származó bevétel  


kötelezettség 


összege 


forgóeszközök közötti 


részesedések, értékpapír   


Pénzügyi műveletek egyéb 


bevétele 


kötelezettség 


összege 


 


Elengedett követelés  elszámolása 


a jogosultnál (hitelezőnél)  


 


Követelés  


 


 


Könyvelés helye 


 


Érték 


behajthatatlannak nem 


minősülő 


Egyéb ráfordítás könyv szerinti  


 


Pénzeszközök  átadása  


átvevőnél 


 


Átadott pénzeszköz 


 


Könyvelés helye  


 


Érték 


nem fejlesztési célra kapott 


támogatás, véglegesen átvett 


pénzeszköz 


Egyéb bevétel tényleges összeg  


fejlesztési célra kapott, 


pénzügyileg rendezett 


támogatás 


Egyéb bevétel tényleges összeg  


 


Pénzeszközök  átadása  


átadónál 


 


Átadott pénzeszköz 


 


Könyvelés helye  


 


Érték 


nem fejlesztési célra adott 


támogatás, véglegesen átadott 


pénzeszköz 


Egyéb ráfordítás tényleges összeg 


fejlesztési célra adott, 


pénzügyileg rendezett 


támogatás 


Egyéb ráfordítás tényleges összeg  


 


Térítés nélküli szolgáltatás elszámolása  


a nyújtónál 


Szolgáltatás Könyvelési hely   Érték 


minden fajta egyéb ráfordítás  bekerülési + áfa  


 


Térítés nélküli szolgáltatás elszámolása  


az igénybe vevőnél  


Szolgáltatás Könyvelési hely   Érték 


minden fajta egyéb bevétel piaci 


 


Ingyenes értékesítés


ÁFA kötelezettsége


Vállalkozási célból


Vállalkozás idegen


· beszerzési ÁFA 


levonható


·az átadás nem 


adóköteles


·beszerzési ÁFA 


levonható


· az átadás 


adóköteles


Kfv.VI.35.633/2012  


 


„….az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése csak olyan termékekre 


vonatkozik, melyeket az adóalany a saját vállalkozásából 


személyes vagy alkalmazottai szükségletei kielégítése 


végett vont ki, más termékek nem vonhatók ebbe a 


körbe.” 


 


Kfv.VI.35.633/2012  


 


„….az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése csak olyan termékekre 


vonatkozik, melyeket az adóalany a saját vállalkozásából 


személyes vagy alkalmazottai szükségletei kielégítése 


végett vont ki,  más termékek nem vonhatók ebbe a 


körbe.” 


 


Nem tartozik az Áfa tv. 124. § (1) bek. d) pont szerinti 


levonási tilalom alá, mivel:  


 bérletnek minősül az Áfa tv. 259. § 4. pontja szerint  


„az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges 


használatáért téríti ”  


 


 a beszerző kizárólag  adóköteles tevékenységet végez  


A magánhasználat adóköteles az Áfa tv. 14. § -a szerint 


 


Fizetendő áfa keletkezik  – Áfa tv. 69. §   


− az ingyenes, de értékesítésnek minősített (vélelmezett)  


ügyleteknél célszerű követni az ellenértékes értékesítések 


szabályait, hivatkozva a jogszabályhelyre és az ingyenességre  


 


− adó alapja terméknél → Áfa tv 68. §  


 beszerzési ár ,  


 előbbi hiányában  a teljesítéskor megállapított előállítási 


értéke 


 


 


− adó alapja szolgáltatásnál  → Áfa tv. 69. §  


 a teljesítés érdekében kiadásként felmerül t összeg. 


 


Kinek adható? 


 bárkinek,  


de növelő tétel  Tao tv 8. § (1) bek. d) alapján , ha 


- az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére , 


vagy  


      - nem adott nyilatkozatot (kivéve: közhasznú szervezet ) 


Taxatív felsorolás Tao tv 3. sz. mell A) 13. pont  


 


 adott támogatás, juttatás,   


 véglegesen átadott pénzeszköz,   


 a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke 


(kivéve: áruminta)  


 átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti 


eredmény terhére elszámolt összege,   


 térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, 


valamint  


 e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt 


ÁFA 


 


- a juttatás adóévében  


- az eredmény  


- e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva  


- nem lesz negatív  


 


- nem a vállalkozás é rdekében felmerülő ráfordítás  


A kapcsoltság kezelésének módszerei  


      Jogszerű megoldások  


      1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása  


      2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése  


      3) Független fél bevonása  


      4) Együttes képviseleti jog  


 


A kapcsoltság kezelésének módszerei  


      Jogszerű megoldások  


      1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása  


      2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése  


      3) Független fél bevonása  


      4) Együttes képviseleti jog  


 


     „Kérdéses” megoldások 


      1) Közvetítő cég beiktatása  


      2) Offshore cég a tulajdonosok között  


      3) Stróman belépése  


Stróman belépése  


          a) A társasági szerződésbe foglalható rendelkezések  


             – részesedés átruházás korlátozása  


          b) A szindikátusi szerződés  


– együttszavazás  


          c) Az üzletrész zálogjoggal való megterhelése  


 


Jó hírnév Kft


Vagyonörző 


Kft


Kockázat Kft


Jó hírnév Kft


Vagyonörző 


Kft


Kockázat Kft


bérbeadás


Jó hírnév Kft


Vagyonörző 


Kft


Kockázat Kft


bérbeadásbérbeadás


Jó hírnév Kft


Vagyonörző 


Kft


Kockázat Kft


bérbeadásbérbeadás


alvállalkozás


Jó hírnév Kft


Vagyonörző 


Kft


Kockázat Kft


bérbeadásbérbeadás


alvállalkozás


Külföldi


cég


Jó hírnév Kft


Vagyonörző 


Kft


Kockázat Kft


bérbeadásbérbeadás


alvállalkozás


Külföldi


cég


osztalék




