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Felhívjuk figyelmét, hogy a külföldi áfa-

visszatérítési kérelmek benyújtási 

határideje 2016. szeptember 30. 

Azok a belföldi adóalanyok, akik a 2015. év 

során Magyarországon kívül, valamely európai 

uniós tagállamban olyan beszerzéseket 

hajtottak végre, amelyen az adott tagállami 

általános forgalmi adó került felszámításra, 

jogosultak a rájuk áthárított áfát 

visszaigényelni a fenti határidőig, amennyiben 

az áfa-visszatérítés törvényi feltételei 

teljesülnek. A kérelmeket országonként kell 

kitölteni és elektronikusan az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon keresztül a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz benyújtani.  

Tapasztalataink szerint az adózók túlnyomó 

többségének még mindig jelentős 

adminisztrációs terhet és időráfordítást jelent 

az ilyen jellegű kérelmek elkészítése és 

benyújtása. Emiatt az adóalanyok egy jelentős 

része nem él az áfa-visszatérítés lehetőségével.  

Annak érdekében, hogy az áfa-visszatérítés 

lehetősége elérhetőbb legyen az adózók 

számára, a PwC Magyarország adó- és IT-

szakemberei kifejlesztettek egy olyan 

informatikai megoldást, melynek segítségével a 

kérelmek kitöltése lényegesen egyszerűbben, 

gyorsabban és költséghatékonyabb módon 

valósulhat meg.  

Köszönhetően ennek az informatikai 

megoldásnak, ügyfeleink számára gyors és 

költséghatékony segítséget tudunk nyújtani a 

2015-ös évet érintő áfa-visszatérítési eljárással 

kapcsolatban, legyen szó akár a külföldi 

beszerzésekkel kapcsolatos adatok 

feldolgozásáról; az áfa-visszaigényléshez 

szükséges nyomtatvány kitöltéséről, vagy 

annak elektronikus benyújtásáról. 

We would like to call your attention that 

the foreign VAT refund applications 

must be submitted by 30 September 

2016. 

Hungarian-resident taxpayers who, in 2015, 

acquired goods outside Hungary, in an EU 

Member State on which they incurred VAT 

charged in that Member State, are entitled to 

reclaim the VAT by the above deadline if the 

legal requirements for VAT refund are fulfilled. 

Applications must be completed separately for 

each Member State, and the forms designated 

for this purpose must be submitted 

electronically to the National Tax and Customs 

Authority.  

Our experience shows that preparing and 

submitting such applications is still time-

consuming and places significant 

administrative burden on most taxpayers. 

Consequently, they choose not to apply for a 

VAT refund.  

In order to make the application procedure 

more accessible for taxpayers, PwC’s tax 

experts and IT developers have created an IT 

solution which makes it considerably simpler, 

faster and more cost-effective to complete 

those applications.  

This IT solution enables us to provide quick 

and cost-efficient help to our clients in 

connection with the VAT refund claim - 

concerning the period of 2015- in particular 

processing data on purchases performed 

abroad, completing the required forms or 

submitting it electronically. 

Egyre közelebb a 

határidő a külföldi áfa-

visszatérítési kérelmek 

benyújtására 

The deadline for 

foreign VAT refund 

applications is fast 

approaching 
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Felhívjuk figyelmét, hogy a 2016. szeptember 

30-ai határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, 

melyet követően a 2015. év külföldi 

beszerzései vonatkozásában áfa-

visszaigénylésre már nem lesz lehetősége.   

Ide kattintva bővebb információkat érhet el a 

külföldi áfa-visszatérítéssel kapcsolatban. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, 

Deák Lászlóhoz (telefon: +36 30 525 4717, e-

mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) Farkas 

Gáborhoz (telefon: +36 30 527 5919, e-mail: 

gabor.farkas@hu.pwc.com) vagy Szalay 

Adriennhez (telefon: +36 30 958 3741, e-mail: 

adrienn.szalay@hu.pwc.com) 

Please note that if you miss the 30 September 

2016 deadline, you will lose your right to apply 

for a foreign VAT refund on your 2015 

purchases.   

 

For further information on foreign VAT 

refunds, click on this link. 

If you have any questions regarding the above, 

please contact your usual relationship partner, 

László Deák (phone: +36 30 525 4717, e-mail: 

laszlo.deak@hu.pwc.com), Gábor Farkas 

(phone: +36 30 527 5919, e-mail: 

gabor.farkas@hu.pwc.com) or Adrienn Szalay 

(phone: +36 30 958 3741, e-mail: 

adrienn.szalay@hu.pwc.com). 
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