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TRANSZFERÁRAZÁS 
ESETTANULMÁNYOK ▪ SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK ▪ 

ÚJ SZABÁLYOK 

Előadóink: 

Bagdi Lajos 
adótanácsadás üzletágvezető 
Niveus Consulting Group 
 
Girászin János 
transzferár üzletágvezető 
Niveus Consulting Group 
 
Fotiadi Ágnes 
főosztályvezető-helyettes 
NAV Központi Irányítás 
 
Időpont és helyszín: 

2017. március 7. kedd 
10.00 -13.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel MILLENIUM 
1089 Budapest Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 

19.900 + áfa / fő 

 

Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények, szendvics. 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 

 

Ajánló: 

A transzferár az a terület, ahol az adóhatóság a legkockázatosabb 
ügyleteket ellenőrzi. Előadóink a téma elméleti megközelítésén túl 
a gyakorlatban megjelenő kihívásokra, kérdésekre is 
összpontosítanak. Továbbá körbejárják a transzferárazás 
adóellenőrzési gyakorlatát belföldi és nemzetközi kitekintésben 
egyaránt, mivel a nemzetközi törekvések tükrében várható a 
magyar dokumentációs szabályrendszer változása is. 

Témakörök: 

A hazai jogszabályi háttér leglényegesebb elemei ▪ A transzferár 
dokumentációs kötelezettség ▪ A transzferár dokumentáció típusai és 
kötelező tartalmi elemei ▪ Az összevonásban rejlő lehetőségek és 
veszélyek ▪ A funkcionális elemzés ▪ A szokásos piaci ár 
megállapítására alkalmazható módszerek és adatforrások ▪ 
Nemzetközi kitekintés, iránymutatások ▪ a BEPS hatása a 
transzferárazásra ▪ OECD Irányelvek és hazai transzferár szabályozás  
▪ A transzferár ellenőrzés ▪ Előzetes ármegállapítás, APA eljárás 
tapasztalatai ▪ Az adatbázisok használatával szembeni követelmény, 
jogszabályi előírás ▪ Konzultáció 
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System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................  
 
 
 

Cím:   ...........................................................................................  
 
 
 

Jelentkező neve:   ............................................................................  
 
 
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  
 
 
 

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:................................................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
 
Kelt: 2017. ……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


