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HÍRLEVÉL 

 
 

a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról 
 
 
 
Általános forgalmi adó 
 
Az időszakos elszámolású ügyleteknél változik a 
teljesítés időpontját meghatározó szabály 2016. 
január 1-től.  
Főszabály szerint a teljesítés időpontja az 
elszámolás vagy fizetéssel érintett időszak utolsó 
napja. A főszabálytól két esetben van eltérés az új 
szabályok alapján. 
Amennyiben a számla kiállítás időpontja és a fizetési 
határidő is korábbra esik, mint az elszámolással 
vagy fizetéssel érintett időszak, akkor a számla 
teljesítési dátuma a kiállítás időpontja. 
Ha a fizetési határidő az elszámolással vagy 
fizetéssel érintett időszak utáni időpontra esik, akkor 
a teljesítési dátum a fizetési határidő, de legkésőbb 
az érintett időszak utolsó napját követő harminc nap. 
A könyvviteli, könyvvizsgálói, adótanácsadói 
szolgáltatások esetében korábban 2015. július 1-től 
kell alkalmazni a szabályozást. 
 
A motorbenzin áfa tartalma levonhatóvá válik, ha 
úgy használják fel, hogy az közvetlen anyagjellegű 
ráfordításként beépül más termékértékesítés 
adóalapjába.  
 
A sertés ágazatban korábban bevezetett, 
feldolgozókat érintő 5%-os áfa kulcsot kiterjesztették 
a nagy testű élőállatokra. 
 
2015. január 1-től a nem adóalany részére nyújtott 
távközlési, rádió- és televízióműsor szolgáltatás és 
az elektronikusan nyújtott szolgáltatás teljesítési 
helyét az igénybe vevő letelepedettsége, lakóhelye, 
szokásos tartózkodási helye határozza meg. 
 
Fordított adózást vezetnek be egyes vas és acélipari 
termékek értékesítésére 2018. december 31-ig. Az 
érintett termékek vtsz szám szerinti listája a törvény 
mellékletében található meg. 
 
Munkaerő-kölcsönzés és iskolaszövetkezeti 
szolgáltatás igénybevétele esetén is fordított 
adózást vezet be a törvénymódosítás. 
 
Módosul a számlák kötelező tartalmi eleme az Art. 
változása miatt. Kötelező tartalmi elem lesz a 

 
 
 

NEWSLETTER 
 
 

about the accepted changes of tax law of 2015  
 
 
 
Value added tax 
 
At periodically settled transactions the date of supply 
defining rule is going to come into force from the 1st 
January 2016.   
According to the main rule the supply date is the last 
day of the account or paying concerned period. 
Based on the new rules exemptions from the main 
rule can be in two cases. 
Invoice supply date is the billing date as far as the 
billing date and the due date is earlier than the 
accounting or paying concerned period. 
 
If the due date is later than the accounting or paying 
concerned period then the date of supply is same as 
the due date but the latest is the 30th day following 
the last day of the concerned period. 
The regulation has to be used for accounting, audit 
and tax consulting services already from the 1st July 
2015. 
 
The value added tax content of motor fuel will be 
deductable if it will be used so, that it integrates as 
material-type expenditure into the tax base of other 
product sales. 
 
5% tax rate that concerns processors and was 
introduced earlier in pig sector has been extended to 
the large live animals. 
 
From the 1st January 2015, the place of the 
compliance of the telecommunication, radio, TV 
services and the electronic services rendered for the 
non-taxpayer will be determined by the settling 
place, residence, general place of residence of the 
user. 
Reverse charge will be introduced for some of the 
iron and steel industry products sales until 31th 
December 2018. According to the custom tariff the 
list of the relevant products can be found in the 
appendix of the law. 
The law modification introduces reverse taxation in 
case of staff leasing and use of school association 
services. 
 
The compulsory content parts of the invoices will be 
modified because of the changes of the Law on 



  

legalább 1 millió forint áthárított áfát tartalmazó 
számlák esetén a vevő, igénybevevő adószáma. 
 
 
 
Társasági adó 
 
Kibővült a kapcsolt vállalkozások köre. 2015. január 
1-től akkor is kapcsolt vállalkozásnak minősül két 
vállalat, ha az ügyvezetés egyezőségére tekintettel 
üzleti és pénzügyi politikára vonatkozóan döntő 
befolyásgyakorlás valósul meg az adózó és más 
személy között. 
 
Változott a jövedelem-(nyereség-)minimum 
meghatározásának a módja. Az összes bevételt 
nem lehet csökkenteni az eladott áruk beszerzési 
értékével és a közvetített szolgáltatások értékével. 
 
2015. január 1-je után keletkező elhatárolt 
veszteség felhasználási ideje 5 évre csökken. 
A korábban keletkezett elhatárolt veszteségek 
felhasználhatóak 2025. december 31-ig. 
 
 
Felsőoktatási intézménynek legalább öt évre szóló 
támogatási megállapodás alapján kifizetett összeg 
50%-a adóalap-kedvezményként vehető figyelembe. 
A kedvezmény igénybevételéhez adózónak 
rendelkeznie kell a felsőoktatási intézmény 
igazolásával. 
 
 
A transzferár nyilvántartás készítése során, 
amennyiben az adatbázisból leszűrt minta indokolttá 
teszi az interkvartilis tartományra további szűrés 
végezhető el. 
 
A filmalkotás, előadó-művészeti vagy látvány-
csapatsport támogatás 2015-től kezdődően 
felajánlás útján is nyújtható. Adózó a befizetett 
adóelőleg, adó-kiegészítés és bevalláskor befizetett 
adó összegére tehet felajánlást. Adóelőleg esetén a 
befizetett összeg 50%-ig, más esetben az összeg 
80%-ig terjedhet a felajánlás. Az adóhivatalnak 
megfizetett összegből a felajánlott részt az 
adóhivatal 15 napon belül utalja át a 
kedvezményezettnek. 
A felajánlott összegre tekintettel jóváírásra jogosult 
az adózó. Adóelőleg és adóelőleg-kiegészítésből 
felajánlott összeg 7,5%-ra, fizetendő adóból juttatott 
összeg 2,5%-ra. A jóváírást az adózó társasági adó 
folyószámlájára vezetik át a bevallás esedékességét 
követő második hónapban. A jóváírás adómentes 
bevétel. 
 
Amennyiben a kimutatott üzleti vagy cégértékre 
számviteli szempontból értékcsökkenést számolnak 
el, adó szempontjából 10%-os értékcsökkenés 
érvényesíthető.  

order of taxation. Compulsory content part will be 
the tax number of the buyer or user in case of the 
invoices which contain at least 1 million HUF 
recharged VAT. 
 
Corporate Tax 
 
The group of affiliated companies has been 
extended. From 1st January 2015 two companies 
will be qualified as affiliated companies if 
considering the sameness of the management 
regarding to the financial politics a decisive influence 
comes true among tax payer and other person. 
 
The method of the determination of income (profit) 
minimum has changed. The total income cannot be 
reduced with the purchasing value of goods sold and 
the purchasing cost of services sold. 
 
The application period of the loss carried forward 
arising from 1st January 2015 will reduce to 5 years. 
The application period of earlier losses carried 
forward will be the 31th December 2025. 
 
 
50% of the amount can be considered as a tax base 
benefit paid for higher education institute based on 
the minimum of 5 years grant agreement. 
The taxpayer has to possess the verification of the 
institute of higher education for the tax base benefit. 
 
 
 
During the transfer price documentation if it is 
reasonable additional constriction could be made on 
the sample from database due to filter the 
interquartile range. 
 
The support of motion picture, performing art or 
spectacle team sport can be given by dedication 
from 2015. The taxpayer can make a dedication for 
the amount of the paid tax advance, tax-
complement, and the paid tax of the tax return 
amount. In case of tax advance the dedication can 
reach maximum 50 % of the paid amount in other 
cases 80% of it. Tax office transfers the dedicated 
part from the amount paid to the grantee within 15 
days. 
Considering the dedicated amount the taxpayer is 
entitled to tax credit. It is entitled to 7,5% from the 
dedicated amount of advance tax payment and from 
completion of advance tax payment and to 2,5% 
from tax to be paid. Tax credit will be transferred to 
the account of the corporate income tax of the tax 
payer on the second month following the tax return 
due date. The tax credit is tax free income. 
As far as accountancy depreciation is accounted for 
goodwill it can be enforceable 10% of depreciation 
according to the tax. 
 



  

 
 
Adózás rendje 
 
A törvény az alapelvek között rögzíti, hogy az 
adóhatóság ellenőrzése során az egyik adóalanynál 
minősített jogviszonyt a másik érintett adóalanynál 
nem minősítheti másféleképpen. Az első 
adóalanynál tett megállapításokat hivatalból köteles 
figyelembe venni. 
 
Bevezetésre került az Elektronikus Közúti 
Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (röviden EKAER), 
aminek a célja az áruk nyomon követése. Csak 
érvényes EKAER szám birtokában lehet 2015. 
január 1-től útdíjköteles gépjárművel bármely 
terméket és egyes kockázatos termékeket nem 
útdíjköteles járművel is (mennyiségi és értékhatár 
felett) szállítani. A kötelezettség érinti az Unióból 
származó beszerzést és oda irányuló értkesítést és 
a magyarországi első nem végfelhasználó részére 
történő értékesítést is. 
 
A 2012-ben bevezették a 2 millió forint feletti áfa 
tartalmú számlákra a tételes adatszolgáltatást. 2015. 
január 1-től ezt az 1 millió forint feletti áfa tartalmú 
számlák esetén kell megtenni. 
Az adózó dönthet úgy is, hogy az összes 
számlájáról adatot szolgáltat az adóhatóságnak. 
 
 
Jogelőd nélkül alakult társaságnak a bejelentkezés 
évében és az azt követő évben havonta kell áfa 
bevallást benyújtania. 
 
Amennyiben egy jövedelem az érvényben lévő 
kettős adózást elkerülő egyezmény alapján 
Magyarországon és a külföldi államban sem 
adóztatható Magyarország nem mentesíti ezt az 
jövedelmet az adóztatás alól. 
 
Adózó képviseleténél a könyvvizsgálók is 
könyvvizsgálói minőségükben eljárhatnak. 
 
Amennyiben az adóhatóság, olyan több adózót 
érintő szerződéses vagy egyéb kapcsolatot észlel, 
ami arra utal, hogy az adótörvények kijátszása a cél 
értesítheti az érintett feleket. 
 
Számvitel 
 
Az exportértékesítés jutó fuvarköltséget 2015-től, de 
az adózó döntése alapján már 2014-től kezdődően 
nem kell belföldi és külföldi szakaszra megbontani. 
Ezért a későbbiekben a külföldi útszakaszra jutó díj 
nem az export értékesítés árbevételét csökkenti. 
 
 
Személyi jövedelemadó 
 

 
 
Order of taxation 
 
The Act declares among principles that the 
examination of the tax authority cannot qualify 
differently the same qualified legal relationship of a 
taxable entity at another taxable entity. The tax 
authority is obliged to take into consideration the 
ascertainment made at the first tax entity. 
 
The electrical road trade control system (EKAER) 
has been launched, which purpose is the track of 
goods. From 1st January 2015 it is only allowed to 
transport any products by road toll vehicle and some 
of the risky products by non road toll vehicle (above 
quantity and value) with possess of valid EKAER 
number. The obligation concerns the purchases 
from the European Union and the sales to it and the 
Hungarian sales to the first non-end user as well. 
 
 
 
In year 2012 the detailed statement was launched 
for the invoices with VAT content over 2 million HUF. 
From 1st January 2015 the same has to be done for 
the invoices with VAT content over 1 million HUF. 
Taxpayer can decide on that they submit detailed 
data from all of their invoices. 
 
 
A company founded without legal predecessor has 
to submit VAT returns monthly in the year of 
registration and the following year. 
 
According to the present agreement avoiding the 
double taxation the income which is not taxable 
neither in Hungary nor other foreign country 
Hungary does not relieve this income of the taxing 
obligation. 
 
Auditors are allowed to act on the representation of 
the taxpayer as auditor. 
 
In case of the tax authority identifies any contracted 
or other relation which concern more taxpayers, 
which aim is to constitute tax evasion or avoidance 
the tax laws, than the tax authority can notify the 
parties.  
Accountancy  
 
From the year of 2015 - but based on taxpayer's 
decision from 2014 - the transport charges 
belonging to the export sales do not have to be 
shared among domestic and foreign stages. 
Therefore the costs belonging to the foreign stage 
do not decrease the revenue from export sales.           
 
Personal income tax 
 



  

Növelik a családi kedvezményt a kétgyermekes 
családoknál. 2016-tól kezdődően fokozatosan 
emelkedve 2019-ig éri el az adóalap-kedvezmény az 
eltartottankénti 125 ezer forintot. Ami 20 ezer forint 
adókedvezményt eredményez. 
 
 
Bekerült a törvénybe az első házasok kedvezménye. 
Ami a házasságkötés után 24 hónapig illeti meg 
azokat a házaspárokat, ahol legalább az egyik fél 
első házasságát köti. A kedvezmény mértéke 
31.250 Ft, ami 5 ezer forint adócsökkenést 
eredményez. A törvény csak a 2014. december 31. 
után megkötött házasságokra alkalmazható. 
 
A 2014-es évben 35,7%-os adózással (szja és eho 
összesen) adható béren kívüli juttatásokból a 
korábbi egyedi értékhatárok figyelembevételével 200 
ezer forint értékű juttatás adható 2015-ben.  
A 200 ezer forintos kereten felül további 250 ezer 
forint adható Szép kártya juttatásként 35,7%-os 
kedvezményes kulccsal. 
 
Helyi adó 
 
Az önkormányzatok az illetékességi területükön 
helyi adókat vagy települési adókat vezethetnek be. 
Az adó bármely olyan adótárgyra kivethető, amelyet 
közteher nem terhel, vagy törvény nem tilt. 
A bevezetett helyi és települési adókról a Magyar 
Államkincstárnak adatot kell szolgáltatni. A Kincstár 
ezeket az adatokat a honlapján közzéteszi. 
 
 
Illeték törvény 
 
Amennyiben két fél az alapján minősül csak kapcsolt 
félnek, hogy az ügyvezetés megegyezik és így 
valósul meg a döntő befolyásgyakorlás, az ilyen 
esetben az ingatlanátadás nem illetékmentes. 
 
Reklámadó 
 
A 2014. augusztus 15-től hatályos törvény 2015. 
január 1-vel több ponton módosul. 
 
Nem keletkezik adókötelezettsége a reklám 
megrendelőnek, ha ugyan nincs nyilatkozata a 
közzétevőtől a reklámadó megfizetéséről, de azt 
hitelt érdemlően kérte és miután nem kapta meg ezt 
a tényt bejelenti az adóhatóságnál. 
Abban az esetben se keletkezik adókötelezettség, 
ha nem kapott nyilatkozatot, de a reklámközzétevő 
megtalálható az adóhatóság nyilvántartásában, mint 
adófizetését jogszerűen teljesítő adóalany. 
 
 
A törvény kimondja, hogy az adókötelezettség 
független az adóalany honosságától. 
 

The benefits will be increased for families raising two 
children. The tax base benefit will increase gradually 
from 2016 and in 2019 it reaches 125.000 HUF per 
dependents. It is resulting 20.000 HUF tax benefit.     
 
 
 
The benefit of first married got into the law. It 
concerns those couples until 24 months after the 
marriage, where at least one member marries for the 
first time. The rate of the benefit is 31.250 HUF that 
results a tax reduction of 5.000 HUF. The law is 
applicable only for marriages contracted after the 
31st December 2014.     
 
From the fringe benefits of year 2014 with a taxation 
of 37,5% (personal income tax and health 
contribution together) considering the former limit 
values 200.000 HUF benefit can be given in year 
2015. Over the frame of 200.000 HUF, 250.000 HUF 
can be given as Szép card benefit with a rate of 
35,7%.  
 
Local tax 
 
The local councils can introduce on their 
administration area local taxes or other town taxes. 
The tax can be imposed on any tax object, which is 
not levied by a public burden or not prohibited by 
law. Data have to be supplied to the Hungarian 
Treasury about the introduced local and town taxes. 
The Treasury is going to publish those data on its 
website.    
 
Act on Duties 
 
In so far as two parties are qualified as related only 
based on the agreement of the managements and 
the decisive influence come true that way, than in 
this case the transfer of property is not duty free.   
 
Advertising tax 
 
The Act effective from the 15th August 2014 is going 
to change from the 1st January 2015 in more points. 
 
Tax liability will not arise for the purchaser of the 
advertisement if though it does not have a 
declaration from the publisher about the payment of 
advertising tax, but he asked for it without doubt, 
and after he did not get that, he reports that fact to 
the tax authority.  
Tax liability will not arise in the case as well, if he did 
not get declaration, but the publisher of 
advertisement can be found in the registry of the tax 
authority as taxpayer who fulfils its tax payment 
according to the law. 
The Act states, that the tax liability is independent 
from the citizenship of the taxpayer.  
 



  

20 Milliárdot meghaladó adóalap esetén az adókulcs 
50%-ra növekszik. 
 
Környezetvédelmi termékdíj 
 
Kiterjesztették a termékdíj köteles termékek körét. 
2015-től adózni kell az egyéb műanyag termékek, az 
egyéb vegyipari termékek és az irodai papír után is.  
A már korábban termékdíj kötelessé tett 
termékeknél több esetben változott a díjtétel. 
 
 
Pénzintézeti különadó 
 
Külföldi befektetési jegyeket Magyarországon 
forgalmazó társaságoknak az itthon eladott 
értékpapírok után és a Magyarországon bejegyzett 
befektetési alap-kezelőknek nettó eszközértéke után 
0,05%-os éves adót kell fizetni. Az adó alapja az 
eszközérték átlagos napi állománya. 
 
Pénzügyi tranzakciós illeték 
 
Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
lebonyolított fizetési műveletek után az éves illeték 
800 Ft-ra, érintés nélküli funkcióval rendelkező 
eszköz esetén 500 Ft-ra változik. 
 
Élelmiszer lánc felügyeleti díj 
 
A napi fogyasztási cikkeket értékesítő 
adóalanyoknak sávosan növekvő felügyeleti díjat 
kell fizetniük a nettó árbevételük alapján. 
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza 
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja 
a jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét. 
 

In case of tax base over 20 billion HUF the tax rate 
increasing onto 50%.    
 
Environmental protection fee 
 
The scope of the products subjects of fees was 
extended. From the year 2015 tax has to be paid 
after other plastic products, other chemical products 
and office paper as well. At the products made 
formerly subject of fees the rate changed in more 
cases.  
 
Special tax for financial institutions  
 
Companies trading with foreign investment units in 
Hungary have to pay tax after the securities sold in 
Hungary and the investment fund managers 
registered in Hungary have to pay after the net asset 
value 0,05% yearly tax. The base of the tax is the 
average daily stock of the asset value.   
 
Financial transaction duty 
 
In case of payments with cashless devices the 
yearly duty will change on 800 HUF, in case of 
payments with devices with contactless function the 
duty will be 500 HUF  
 
Food chain supervision fee 
 
Taxable entities selling daily consumer goods have 
to pay progressively increasing supervision fee 
based on their net sales revenue.    
 
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence. 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
 
Our newsletter has information purpose; it does not 
contain the regulation changes entirely and 
complement the substantial knowledge of the 
regulations and their changes. 
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