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Áfatörvény-változások 2014. január 1-jétől  
 
Changes to the VAT Act from 2014 

 
A T/12792. számú törvényjavaslat az egyes 

adótörvények és azokkal összefüggő más 

törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. tör-

vény módosításáról a Parlamenthez benyúj-

tásra került. A Törvényjavaslat többek között 

az alábbi lényeges pontokon módosítja az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVI. törvényt: 

 

 Változik az időszakos elszámolású 

ügyletek teljesítési időpontja, a 

Törvényjavaslat értelmében a telje-

sítés időpontja ilyen esetekben fő-

szabály szerint az elszámolási idő-

szak vége lesz. A Ptk. szerinti köz-

szolgáltatási (közüzemi) szerződés 

alapján időszakosan teljesített ter-

mékértékesítések, szolgáltatásnyúj-

tások esetében továbbra is az ellen-

érték esedékessége marad a teljesí-

tés időpontja. Az új szabályokat 

olyan 2014. március 14-ét követően 

kezdődő elszámolási időszak esetén 

kell először alkalmazni, amely vo-

natkozásában a fizetés esedékessé-

ge 2014. március 14-ét követő idő-

pont. 

 

 A Törvényjavaslat újraszabályozza 

az adóalap utólagos csökkentésé-

nek eseteit azzal a céllal, hogy az 

magába foglaljon minden olyan 

esetet, amikor indokolt az adóalap 

utólagos csökkentése. Az utólagos 

adóalap csökkentés önálló tényállá-

saként határozza meg a Törvényja-

vaslat a pénzvisszatérítésre jogosító 

kuponokat. A kupon alapján törté-

nő utólagos adóalap csökkentés 

olyan termékek, szolgáltatások vo-

natkozásában lesz alkalmazható bi-

zonyos feltételek teljesülése esetén, 

amelyeket nem közvetlenül a pénz-

visszatérítést teljesítőtől szereztek 

be.  

 

Bill no. T/12792 amending certain tax laws 

and related legislation and Act CXXII of 

2010 on the National Tax and Customs 

Authority has been submitted to Parlia-

ment. The bill is expected to introduce the 

following significant changes to Act CXXVI 

of 2007 on Value Added Tax (among oth-

ers) as of 1 January 2014: 

 

 The date of supply of transactions 

with periodic settlement will 

change: as a general rule, in the 

case of such transactions, the date 

of supply will be the ending date of 

the settlement period. For supplies 

of goods and services with periodic 

settlement under a public services 

(public utility) agreement as speci-

fied in the Civil Code, the date of 

supply will continue to be the due 

date of the consideration. The new 

rules will first have to be applied to 

settlement periods starting after 14 

March 2014, for which the due 

date of payment falls after 14 

March 2014. 

 

 The bill revises the scope of subse-

quent tax base reductions to in-

clude all cases in which such re-

ductions are justified. Refund cou-

pons are categorised in the bill as a 

distinct type of subsequent tax 

base reduction. Subject to certain 

conditions, subsequent tax base 

reductions based on coupons will 

be applicable to goods and services 

that are not acquired directly from 

the payer of the refund. 

 

 In the case of export sales, if tax 

exemption could not be applied 

only because of the expiry of the 

90-day deadline, the taxpayer will 
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 Export értékesítések esetében, 

amennyiben az adómentesség ki-

zárólag a 90 napos határidő túl-

lépése miatt nem volt alkalmaz-

ható, az adózónak lehetősége lesz 

a fizetendő adóját csökkenteni az 

értékesítés után bevallott és meg-

fizetett adó összegével, ha az ér-

tékesítéstől számított 360 napon 

belül a terméket mégis kiléptetik 

az Unió területéről. 

 

 A tárgyi eszközökhöz kapcsolódó 

előzetesen felszámított adó kor-

rekciójának szabályait a vagyoni 

értékű jogokra is kiterjeszti a 

Törvényjavaslat. Az új szabályo-

kat a 2014. január 1. napján vagy 

azután szerzett vagyoni értékű 

jogokra kell alkalmazni. Lehető-

ség van az új szabályok alkalma-

zására 2014. január 1. napját 

megelőzően szerzett vagyoni ér-

tékű jogok esetén is, mely eset-

ben az érintett korábbi bevallási 

időszakok önellenőrzése pótlék-

mentesen végezhető el. 

 

 A Törvényjavaslat értelmében 

nem szükséges a kibocsátás kel-

tének feltüntetése olyan nyugtá-

kon, amik a bennük megjelölt 

szolgáltatások igénybevételére is 

jogosítanak (pl. menetjegy). 

 

 A módosító javaslat alapján a 

nyugtát a jövőben elektronikusan 

is ki lehet bocsátani. 

 

 A Törvényjavaslat a fordított 

adózást kiterjeszti olyan ingat-

lanhoz kapcsolódó építési-

szerelési, bontási tevékenységek-

re, amelyeknél a hatóság általi 

tudomásulvétel is elegendő. 

 

 

*** 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon Elkán Lászlóhoz (tel: +36 1 461 

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

vagy szokásos kapcsolattartó partneréhez. 
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be able to reduce the tax payable 

by the amount of sales tax de-

clared and paid if the goods in 

question are transported from 

the territory of the Community 

within 360 days of the sale date. 

 

 The scope of the rules on adjust-

ing the input VAT incurred on 

fixed assets will be extended to 

intangible property rights. The 

new rules will have to be applied 

to intangible property rights ac-

quired on or after 1 January 

2014. It is also possible to apply 

the new rules to intangible prop-

erty rights acquired before 1 Jan-

uary 2014; in this case, the self-

revision of the earlier reporting 

periods concerned can be carried 

out free of charge. 

 

 The bill stipulates that the date of 

issue need not be shown in re-

ceipts that also entitle their hold-

er to use the services specified in 

the receipt (e.g. public transport 

tickets). 

 

 According to the bill, receipts can 

also be issued electronically.  
 

 Reverse-charging VAT will also 

be possible for real property con-

struction, repair and demolition 

services that have to be reported 

to the competent authorities but 

require no special permit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

If you have any questions regarding the 

above, please contact László Elkán (pho-

ne: +36 1 461 9233; e-mail:  

laszlo.elkan@hu.pwc.com) or your usual 

relationship partner. 
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