
Változás a belföldi áfás ügyletek bevallási kötelezettség
ben

Changes to the filing of tax returns
tions subject to VAT

Az Országgyűlés által 2012. június 4

elfogadott T/7028. számú törvényjavaslat

az áfa bevallást és a számlázást két teki

tetben módosítja az Áfa törvény és az Ad

zás rendjéről szóló törvény megfelelő re

delkezéseinek megváltoztatásával.

Ennek

alanyok

zések mintájára

kozatot lesznek kötelesek benyújtani áfa

bevallásuk mellé az alábbi esetekben:

I.1. Termék besze

bevétele esetén azokról az adott idősza

ban befogadott számláikról, melyeknél az

áthárított áfa összege eléri vagy meghala

ja a 2 000 000 Ft

eladó adószámát, a számla sorszámát, a

forgalmi adó alapját és öss

a számla teljesítésének dátumát, ennek

hiányában pedig a számla keltét kell fe

tüntetni.

2. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújt

sa esetén azokról az adott időszakban kiá

lított számláikról, melyeknél az áthárított

áfa összege eléri vag

000 Ft

számát, a számla sorszámát, a forgalmi adó

alapját és összegét, valamint a számla

teljesítésének dátumát, ennek hiányában

pedig a számla keltét kell feltüntetni.

3. Amennyiben egy adóbevallási idős

ban ugyanazon termékértékesítőtől, szo

gáltatásnyújtótól befogadott több számla

után levont áfa összege összesítve eléri

vagy meghaladja a 2

nyilatkozatban az eladó adószámát, val

mint a számlákon szereplő áthárított áfa 

összegét kell
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elfogadott T/7028. számú törvényjavaslat
az áfa bevallást és a számlázást két tekin-
tetben módosítja az Áfa törvény és az
Adózás rendjéről szóló törvény megfelelő 
rendelkezéseinek megváltoztatásával.
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Változás a belföldi áfás ügyletek bevallási kötelezettség
ben

Changes to the filing of tax returns for domestic transa
tions subject to VAT

Az Országgyűlés által 2012. június 4-én

elfogadott T/7028. számú törvényjavaslat

az áfa bevallást és a számlázást két tekin-

tetben módosítja az Áfa törvény és az Adó-

zás rendjéről szóló törvény megfelelő ren-

delkezéseinek megváltoztatásával.

Ennek alapján 2013. január elsejétől az áfa 

alanyok –az EU-s értékesítések és beszer-

zések mintájára- belföldi összesítő nyilat-

kozatot lesznek kötelesek benyújtani áfa

bevallásuk mellé az alábbi esetekben:

I.1. Termék beszerzése, szolgáltatás igény-

bevétele esetén azokról az adott időszak-

ban befogadott számláikról, melyeknél az

áthárított áfa összege eléri vagy meghalad-

ja a 2 000 000 Ft-ot. A nyilatkozatban az

eladó adószámát, a számla sorszámát, a

forgalmi adó alapját és összegét, valamint

a számla teljesítésének dátumát, ennek

hiányában pedig a számla keltét kell fel-

tüntetni.

2. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtá-

sa esetén azokról az adott időszakban kiál-

lított számláikról, melyeknél az áthárított

áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 000

000 Ft-ot. A nyilatkozatban a vevő adó-

számát, a számla sorszámát, a forgalmi adó

alapját és összegét, valamint a számla

teljesítésének dátumát, ennek hiányában

pedig a számla keltét kell feltüntetni.

3. Amennyiben egy adóbevallási időszak-

ban ugyanazon termékértékesítőtől, szol-

gáltatásnyújtótól befogadott több számla

után levont áfa összege összesítve eléri

vagy meghaladja a 2 000 000 Ft-ot. A

nyilatkozatban az eladó adószámát, vala-

mint a számlákon szereplő áthárított áfa 

összegét kell feltüntetni.

On 4 June 2012, the Hungarian Parliament

passed bill no. T/7028 into law. The new

law amends certain provisions of the VAT

Act and the Act on the Rules of Taxation,

and introduces changes to the filing of VAT

returns and invoicing.

It stipulates that, from 1 January 2013,

taxpayers subject to VAT will have to su

mit a domestic recapitulative statement

(similar to EC Sales and Purchase Lists)

together with their VAT returns in the

following cases.

I. 1. When such taxpayers receive goods

services, the statement should include

those invoices received during the period

concerned which show output VAT equal

to or exceeding HUF

statement should also include the seller’s

tax number, the serial numbers of the

invoice, the VAT b

VAT, and the date of supply of the invoice

(or the invoice issue date if no date of su

ply is available).

2. When such taxpayers supply goods or

services, the statement should include

those invoices issued during the period

concerned

to or exceeding HUF

statement should also include the buyer’s

tax number, the serial numbers of the

invoice, the VAT base and the amount of

VAT, and the date of supply of the invoice

(or the invoice issue date if

ply is available).

3. If the total amount of VAT deducted on

the basis of more than one invoice received

for the same s
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for domestic transac-

On 4 June 2012, the Hungarian Parliament

passed bill no. T/7028 into law. The new

law amends certain provisions of the VAT

Act and the Act on the Rules of Taxation,

and introduces changes to the filing of VAT

returns and invoicing.

pulates that, from 1 January 2013,

taxpayers subject to VAT will have to sub-

mit a domestic recapitulative statement

(similar to EC Sales and Purchase Lists)

together with their VAT returns in the

following cases.

I. 1. When such taxpayers receive goods or

services, the statement should include

those invoices received during the period

concerned which show output VAT equal

to or exceeding HUF 2,000,000. The

statement should also include the seller’s

tax number, the serial numbers of the

invoice, the VAT base and the amount of

VAT, and the date of supply of the invoice

(or the invoice issue date if no date of sup-

ply is available).

2. When such taxpayers supply goods or

services, the statement should include

those invoices issued during the period

concerned which show output VAT equal

to or exceeding HUF 2,000,000. The

statement should also include the buyer’s

tax number, the serial numbers of the

invoice, the VAT base and the amount of

VAT, and the date of supply of the invoice

(or the invoice issue date if no date of sup-

ply is available).

3. If the total amount of VAT deducted on

the basis of more than one invoice received

for the same supply of goods or services in
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4. Számla módosítása, illetve érvénytelení-

tése esetén a módosító/érvénytelenítő 

okiratot kiállító és befogadó áfa alanya, a

módosítással/érvénytelenítéssel érintett

eredeti számla adatairól és a módosító/

érvénytelenítő számla adatairól nyilatkoz-

ni köteles, amennyiben a számlában áthá-

rított áfa a módosítást megelőzően vagy 

azt követően eléri vagy meghaladja a 

2 000 000 Ft-ot.

Az új bevallási kötelezettség a fordított

adózás alá eső ügyletekre nem terjed ki. 

II. A fentiekkel párhuzamosan az új jog-

szabály a számla kötelező tartalmi elemévé 

teszi a vevő adószámának feltüntetését az 

áthárított áfát tartalmazó ügyletek esetén

is, amennyiben az áfa összege eléri vagy

meghaladja a 2 000 000 Ft-ot, és a termék

értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasá-

gi céllal belföldön letelepedett, illetve

lakóhelye, vagy tartózkodási helye belföld-

ön van.

A belföldi összesítő jelentésekből felépülő 

adatbázis létrehozatalának célja az áfa

visszaélések, csalások felderítése és a

számlagyárak felszámolása.

Ugyanakkor a belföldi összesítő nyilatko-

zat elkészítésének technikai kivitelezése

egyelőre kérdéses, hiszen az mind az álla-

mi adóhatóság, mind az áfaalany adózók

esetében jelentős informatikai fejlesztést 

igényel, és számottevő adminisztrációs 

tehernövekedést róhat majd rájuk.

Emellett további kérdéseket vethet fel,

hogy bár az Uniós áfa szabályozás lehetővé 

teszi a tagállamoknak, hogy bizonyos ese-

tekben egyéb kötelezettségeket is előírhat-

nak az irányelvben foglaltakon kívül,

azonban ez nem vonatkozik a számla tar-

talmi elemeire.

* * *

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük,

forduljon szokásos kapcsolattartó partne-

réhez vagy Elkán Lászlóhoz (tel:+36 1 461-

9233, e-mail: laszlo.elkan@hu.pwc.com)

és Miskolczi Zsuzsannához (tel: +36 1 461-

9212, e-mail:

zsuzsanna.miskolczi@hu.pwc.com)

2

a given tax period equals or exceeds

HUF 2,000,000, the statement should

include the seller’s tax number and the

output VAT shown in the invoices.

4. When an invoice is modified or can-

celled, both the taxpayer that issues the

document modifying or cancelling the

invoice and the taxpayer that receives it

must file a statement concerning the

original invoice and the invoice modifying

or cancelling it if the output VAT shown

in the invoice is equal to or exceeds

HUF 2,000,000 (either before or after

the modification).

The obligation to submit domestic reca-

pitulative statements does not apply to

reverse-charge transactions.

II. In addition to the above, the new act

also stipulates that invoices for transac-

tions involving an output VAT liability of

at least HUF 2,000,000 must include the

buyer’s tax number, provided that the

supplier of the goods or services is estab-

lished in Hungary for business purposes

or has a permanent residence or place of

stay in Hungary.

The purpose of collecting the above data

is to detect tax fraud and tax evasion, and

to curb fraud by means of fictitious in-

voices.

However, the technical implementation is

as yet unclear, as it requires significant IT

development on the part of both the state

tax authority and the taxpayers con-

cerned, and may impose an excessive

administrative burden on them.

Although the EU VAT regulations make it

possible for Member States to prescribe

certain obligations in addition to those

specified in the EU VAT Directive, this

does not apply to the mandatory content

of invoices, which raises additional ques-

tions.

* * *

If you have any questions regarding the

above, please contact your usual relation-

ship partner or László Elkán (tel: +36 1

461-9233, e-mail:

laszlo.elkan@hu.pwc.com) and

Zsuzsanna Miskolczi (tel: +36 1 461-9212,

e-mail:

zsuzsanna.miskolczi@hu.pwc.com)
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