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Katasztrófahelyzetben nyújtott ingyenes szolgáltatások: 
kedvező adózási szabályok fontos határidővel  
 
Disaster relief services provided free of charge: favoura-
ble tax rules and important deadlines 

 
A 2013. márciusi katasztrófahelyzet miatt 

számos gazdálkodó végzett térítésmente-

sen tevékenységet és nyújtott szolgáltatást 

katasztrófahelyzet következményeinek 

elhárítása, enyhítése érdekében. Az autó-

pályán rekedt és a közeli vállalatokhoz 

eljutó magánszemélyek ellátásban része-

sültek, számos esetben térítésmentesen. 

 

Az ehhez hasonló helyzetekben, egyértel-

műen a veszélyhelyzet elhárítása, illetve 

enyhítése érdekében térítésmentesen vég-

zett tevékenység, nyújtott szolgáltatás 

adójogi megítélése során a kedvező elbírá-

lást, valamint a keretek alapvető szabályo-

zását hivatott a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tör-

vény 2013. június 30.-ával hatályba lépett 

módosítása szolgálni. 

 

Eszerint a gazdálkodó szervezetek által 

ellenszolgáltatás nélkül, a katasztrófahely-

zet következményeinek elhárítása, mérsék-

lése céljából végzett tevékenységet, illetve a 

katasztrófahelyzetben lévők számára nyúj-

tott szolgáltatást, termékátadást úgy kell 

tekinteni, mint ami a gazdálkodó vállalko-

zási, gazdasági tevékenységi körében kifej-

tett tevékenység. 

 

Ennek alapján nem keletkezik adófizetési 

kötelezettség a katasztrófahelyzetre tekin-

tettel a katasztrófahelyzetben lévők részére 

nyújtott vagyon érték után, valamint a 

fenti célból végzett tevékenység kapcsán. 

Utóbbi feltétele, hogy a gazdálkodó az ilyen 

tevékenységről a tevékenységvégzés napjá-

tól számított 60 napon belül bejelentést 

tesz az illetékes adóhatósághoz a nyújtott 

szolgáltatás, átadott termék megnevezésé-

vel illetve mennyiségének megjelölésével.  

 

 

 

 

Many businesses provided their services 

free of charge to avert or mitigate the ef-

fects of the heavy snowfall and blizzards 

that hit Hungary in March 2013. Travellers 

stranded on the motorway received assis-

tance from nearby businesses, usually at 

no cost. 

 

In order to allow for a more favourable tax 

treatment of services provided free of 

charge to avert or mitigate the effects of 

such disasters, new tax rules have been 

introduced by recent amendments to Act 

CXCIV of 2011 on the Stability of the Hun-

garian Economy. The amendments entered 

into force on 30 June 2013. 

 

 

 

Under the new rules, services provided 

free of charge to avert or mitigate the ef-

fects of disasters (including disaster relief 

assistance and supplies of goods) must be 

treated as part of the business activity of 

the the business association providing 

such services. 

 

 

 

 

Accordingly, no tax will be payable on the 

value of goods or services provided to 

disaster victims for the above-mentioned 

purposes. However, a condition for tax 

exemption is that the economic operators 

concerned have to report such activities to 

the competent tax authority within 60 days 

of the date on which they were carried out. 

The report should specify the goods or 

services supplied and their quantity. 
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A törvény átmeneti szabályai kiterjesztik a 

rendelkezéseket a 2013. március 14. – 16. 

közötti időszakban bekövetkezett szélsősé-

ges időjárási körülmények során a men-

téshez ellenérték nélkül nyújtott segítség-

re, továbbá a törvénymódosítás hatályba-

lépését megelőzően 2013. évben kihirde-

tett egyéb veszélyhelyzetekre is. Ezen 

esetekben a bejelentésre előírt 60 napos 

határidőt a törvény hatálybalépésének 

napjától, azaz 2013. június 30.-tól kell 

számítani. 

 

Ha tehát az Ön vállalkozása akár az idei 

március 14.-16.-i katasztrófahelyzetben 

vagy más, 2013. évben kihirdetett kataszt-

rófahelyzetben még 2013. június 30-át 

megelőzően a katasztrófahelyzet követ-

kezményeinek elhárítása érdekében ellen-

érték nélkül végzett tevékenységet, 

nyújtott szolgáltatást, az e tevékenységek 

kedvező adójogi elbírálásának biztosítása 

érdekében a bejelentést 2013. augusztus 

29-ig meg kell tennie az illetékes 

adóhatóságnál! 

 

 

* * * 

 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon 

Faragó Évához (tel: +36 1 461 9180, e-mail 

cím: eva.farago@hu.pwc.com) 

 vagy szokásos kapcsolattartó partneréhez. 
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According to the transitional provisions 

laid down in the amendment, the new 

rules apply retroactively to disaster relief 

assistance provided free of charge between 

14 and 16 March 2013, and to other emer-

gencies declared in 2013. In such cases, 

the 60-day reporting deadline is calculat-

ed from the date on which the amend-

ments entered into force, i.e. from 30 

June 2013. 

 

If your business provided goods or ser-

vices free of charge to avert or mitigate the 

effects of the heavy snowfall on 14-16 

March or during other emergencies before 

30 June 2013, remember to file a report 

with the competent tax authority by 29 

August 2013 to take advantage of the 

favourable tax treatment. 

 

 

* * * 

 

 

If you have any questions regarding the 

above, please contact Éva Faragó (phone: 

+36 1 461 9180, e-mail: 

eva.farago@hu.pwc.com) or your usual 

relationship partner. 
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