


Szeretettel meghívjuk rendezvényünkre, mely fókuszában a kapcsolt vállalkozásokat érintő 
legfontosabb változások, az új transzferár szabályozás (OECD Transzferár irányelvek 2017. 
előírásaival történő összehangolás), a csoportos társasági adóalanyiság aktuális kérdései és a 
2019 – 2020. évi kapcsolódó adóváltozások (BEPS akciótervek, ATAD előírások 
implementálása) – kamatlevonás-korlátozási szabály, ellenőrzött külföldi társaságokra 
vonatkozó szabály, tőkekivonás megadóztatása, általános adóelkerülési szabályozás, hibrid 
struktúrák - állnak.

A rendezvényen való részvételéről visszajelzését várjuk legkésőbb 2019. október 28-ig, melyet 
az alábbi linkre kattintva tehet meg (transzferárazási ügyfeleink kódja: TRUGYFEL, más esetben 
a kód: VENDEG).
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Immateriális javak transzferárazása
Kockázatok / tőke transzferárazása
Egyéb magas kockázatú ügyletek transzferárazása 

Country-by-Country report (Országonkénti jelentés)
Master File (Fődokumentum)
Local FIle (Helyi dokumentum)

Kamatok levonhatósága (Interest Deduction)
Ellenőrzött külföldi társaság szabályozása (CFC - Controlled Foreing Company - Rules)
Tőkekivonás megadóztatása (Exit Tax)
Általános adóelkerülési szabályozás (GAAR - General Anti-Avoidance Rule)
Hibrid struktúrák (Hybrid Mismatches)

A RENDEZVÉNY CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE
A Transzferár szakmai nap és Ügyféltalálkozó célja a transzferárazásban és kapcsolt 
vállalkozási viszonyokban érintett vállalkozások, cégcsoportok (hazai és multinacionális 
vállalatcsoportok) gazdasági vezetőinek, főkönyvelőinek, ügyvezetőinek, valamint a 
könyvelőirodák vezetőinek, munkatársainak tájékoztatása az aktualitásokról, és a személyes 
konzultációs lehetőség biztosítása a jogalkotói és ellenőrzési terület illetékes vezetőivel.

Magyarország elkötelezte magát a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
által javasolt BEPS cselekvési tervben (Base Erosion and Profit Shifting, jelentése magyarul: 
Adóalap-erózió és Nyereségáthelyezés) szereplő ajánlások, és az adóelkerülés-ellenes irányelv 
(ATAD – Anti Tax-Avoidance Directive) rendelkezéseinek végrehajtása mellett:

Az egész napos rendezvény a fenti témákhoz kapcsolódóan összesen 8 előadást ölel fel, az 
előadások kb. 20-30 perces időtartamúak. Minden egyes előadást egy 10-15 perces szakmai 
interjú (kérdés-válasz szekció) követ, melyet Lakatos Zsuzsanna, a Tax Revolutions Kft. 
ügyvezetője vezet az előadókkal. Az interjúknál a résztvevők kérdéseket tehetnek fel az 
előadók számára. Az előadásokat és szakmai interjúkat követően az előadókkal közös 
kerekasztal beszélgetés zárja a rendezvényt.
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Anti Tax-Avoidance DirectiveATAD



8.30 – 9.00 Regisztráció

9.00 – 9.05 Rendezvény megnyitása
Lakatos Zsuzsanna (Tax Revolutions Kft. ügyvezetője) és Matyóka Zoltán (MKOE 
elnöke)

10.35 – 10.50 Kávészünet

14.45 – 14.50 Kávészünet

12.15 – 13.15 Ebédszünet

9.05 – 10.05 Szabó Gábor, Osztályvezető, NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztály

Kapcsolt vállalkozások jelentősége, Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozási fogalom 
alapvető kérdései, közvetlen és közvetett befolyás számítása, ügyvezetés 
egyezősége.

Kapcsolt vállalkozási jogviszonyok speciális esetei, példák és jogesetek.

Interjú és szakmai beszélgetés

Interjú és szakmai beszélgetés

10.05 – 10.35 Kiss Tamás, Osztályvezető, NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága, Transzferár 
Ellenőrzési Osztály 

OECD Irányelvek változásainak hatása a transzferár ellenőrzésre - dokumentációs 
kötelezettség változása 2018-tól (CBCR, Master File, Local File).

Interjú és szakmai beszélgetés

10.50 – 12.15 Kiss Tamás, Osztályvezető, NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága, Transzferár 
Ellenőrzési Osztály 

OECD Irányelvek változásainak hatása a transzferár ellenőrzésre - karakterizáció 
szerepe, funkcionális elemzés változása a döntési hatáskörök figyelembevételével, 
immateriális javak jelentősége (DEMPE).

Transzferár ellenőrzési gyakorlat változása, aktuális problémák, irányok.

Interjú és szakmai beszélgetés

Interjú és szakmai beszélgetés

Interjú és szakmai beszélgetés
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PROGRAM

13.15 – 14.45 dr. Borók Tímea, Osztályvezető, Pénzügyminisztérium, Jövedelemadók és Járulékok 
Főosztály, Társasági Adó Osztály

Kapcsolt vállalkozások fogalomrendszerének változása 2019-től, ellenőrzött külföldi 
társaságokra vonatkozó szabály (CFC Rules), kamatlevonás-korlátozási szabály 
(Interest Deduction).
Interjú és szakmai beszélgetés

Kapcsolt vállalkozások fogalomrendszerének változása 2020-tól, tőkekivonásra 
vonatkozó rendelkezések (Exit Tax), adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezések 
(GAAR), ugyanazon tényállás államok közötti eltérő jogi minősítéséből eredő 
különbségek (Hybrid Mismatches).

Interjú és szakmai beszélgetés



PROGRAM

JELENTKEZÉS
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14.50 – 15.40 dr. Borók Tímea, Osztályvezető, Pénzügyminisztérium, Jövedelemadók és Járulékok 
Főosztály, Társasági Adó Osztály

Csoportos társasági adóalanyiság főbb kérdéskörei – választása, kezelése, 
megszüntetése, kamatlevonás-korlátozási szabály.
Interjú és szakmai beszélgetés

15.40 – 16.00 Kerekasztal beszélgetés az előadókkal, konzultáció

A rendezvényen való részvételéről visszajelzését várjuk legkésőbb 2019. október 28-ig, melyet az alábbi 
linkre kattintva tehet meg (transzferárazási ügyfeleink kódja: TRUGYFEL, más esetben a kód: VENDEG).

https://ugyfeltalalkozo.ujtranszferarnyilvantartas.hu

A Tax Revolutions Kft. a program és a helyszín módosításának jogát fenntartja.

Lakatos Zsuzsa
Ügyvezető, okleveles nemzetközi adószakértő
Tax Revolutions Kft.
+36.70.619.2921 zsuzsa.lakatos@taxrevolutions.hu 


