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A közelmúltban azt tapasztaltuk, hogy eltérő 

értelmezések láttak napvilágot az elfogadott 

nyári adócsomagban szereplő belföldi 

összesítő jelentés új értékhatárának hatályba 

lépéséről. 

Ahogy azt korábbi Hírlevelünkben jeleztük, a 

belföldi összesítő jelentés értékhatára 1 millió 

forint helyett 100 ezer forintra csökken és 

ezzel a változással összhangban a kiállított 

számlákon a vevő belföldi adószámát 

kötelezően fel kell majd tüntetni az említett 

értékhatárt elérő számlákon is. Félreértésre az 

adhatott okot, hogy míg a vevők adószámát 

2017. január 1-től lesz kötelező feltüntetni a 

100 ezer forint áfa összeget elérő számlákon, 

ettől eltérően a belföldi összesítő jelentés 

tekintetében a 100 ezer forintos új értékhatár 

csak 2017. július 1-től kerül bevezetésre. 

Kiemelnénk, hogy az elfogadott jogszabály 

módosítás következtében 2017. július 1-től 

csak a belföldi adóalanyoktól befogadott 

számlákról, valamint a nyomdai úton 

előállított nyomtatvány használatával 

kibocsátott számlákról kell adatot 

szerepeltetni a belföldi összesítő jelentésben, 

Az olyan számlázó programmal kibocsátott 

számlák vonatkozásában, amelyek áfa összege 

eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot, a 

jelenlegi jogszabályok alapján 2017. július 1-től 

online adatszolgáltatásra lesznek kötelezettek 

az áfalanyok. 

Recent experience shows that there are 

different interpretations concerning the date 

on which the rule on the new threshold for 

domestic recapitulative statements, as 

required by the tax package adopted this 

summer, enters into force. 

As communicated to you in an earlier 

Newsletter, domestic recapitulative 

statements must be submitted for all invoices 

with a VAT content of HUF 100,000, instead 

of the HUF 1 million threshold required 

earlier, and, accordingly, customers’ 

Hungarian tax numbers must also be 

indicated on invoices that reach this 

threshold. The basis of misunderstanding 

could be that customers’ tax numbers must be 

indicated on invoices whose VAT content 

reaches HUF 100,000 from 1 January 2017, 

while the new requirement to submit 

domestic recapitulative statements for 

invoices that reach the HUF 100,000 

threshold will be introduced no sooner than 1 

July 2017. 

Please note that according to the amended 

legislation, from 1 July 2017, domestic 

recapitulative statements must be filed only 

for invoices received from domestic 

taxpayers, and invoices issued on a pre-

printed standard form. According to the 

currently effective regulations, from 1 July 

2017 taxpayers will be required to supply data 

online for invoices issued using invoicing 

software, VAT content of which reaches or 

exceeds HUF 100,000. 

A belföldi összesítő 

jelentés értékhatárának 

változása 2017. július 1-től 

Threshold for 

submission of domestic 

recapitulative statements 

will change from 1 July 

2017 
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A belföldi összesítő jelentés értékhatárának 

változása a szokásos mértékűnél is nagyobb 

adminisztratív terhet róhat az adóalanyokra, 

ezért ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet, 

hogy a PwC adószakértői és informatikai 

szakemberei által létrehozott informatikai 

megoldás (T.R.U.S.T.) segítségével a belföldi 

összesítő jelentés elkészítése rövid idő alatt 

automatizáltan elvégezhető, így a felmerülő 

adminisztratív többet terhek csökkenthetők. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon Deák Lászlóhoz (tel: +36 1 461 9590, 

e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) vagy Farkas 

Gáborhoz (tel: +36 1 461 9173, e-mail: 

gabor.farkas@hu.pwc.com). 

The change in the threshold that triggers the 

need to submit domestic recapitulative 

statements places an extraordinary 

administrative burden on taxpayers. You can 

reduce this extra burden by using an IT 

solution developed by PwC’s tax and IT 

experts (T.R.U.S.T.), which offers a rapid 

automated process for preparing domestic 

recapitulative statements. 

 

If you have any questions regarding the 

above, please contact László Deák (phone: 

+36 1 461 9590; e-mail: 

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

(phone: +36 1 461 9173; e-mail: 

gabor.farkas@hu.pwc.com). 
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