
Alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk  
a 2014. évi adóváltozásokat az élő-
munkát terhelő adók és járulékok,  
a társasági adó, osztalékadó és ille-
tékek, az áfatörvény, vámigazgatást 
érintő, környezetvédelmi termékdíj, 
jövedéki adó, népegészségügyi ter-
mékadó, regisztrációs adó, valamint 
az energiaadó módosításai kapcsán.

Az élőmunkát terhelő 2014. évi adó-  
és járulékváltozások 

•	 Az	általános	szabályok	szerint	jövőre	is	azon	
harmadik	országbeli	kiküldöttek	mentesülnek	a	
járulékfizetési	kötelezettség	alól,	akik	tevékenysége	
nem	haladja	meg	a	két	évet	Magyarországon.		2014-
től	azonban	a	2	évnél	hosszabb	kiküldetések	esetén	is	
mentességet	biztosít	a	törvény	az	egyéni	járulékterhek	
megfizetése	alól	abban	az	esetben,	ha	a	kiküldetés	2	
éven	túli	meghosszabbítására	előre	nem	kalkulálható	
okból	kerül	sor.	A	hosszabbítást	keletkeztető	
körülmény	1	év	után	következik	be,	melyet	a	
kiküldöttnek	a	körülmény	keletkezésétől	számított	8	
napon	belül	kell	bejelentenie	adóhatóság	felé.	

•	 A	2	éves	mentességi	időszak	számításával	
kapcsolatosan	külön	szabályok	vonatkoznak	a	
2013.	január	1-je	előtt	megkezdett	kiküldetésekre	
vonatkozóan,	miszerint	náluk	a	2	évet	2013.	január	
1-jétől	kell	számítani	azzal,	hogy	leghamarabb	
2015.	január	1-jével	keletkezik	járulékfizetési	
kötelezettségük	Magyarországon.	

•	 A	korábbi	tervekkel	ellentétben	a	külföldi	
pénznemben	megszerzett	jövedelmek	átváltási	
szabályai	nem	módosulnak,	illetve	a	törvény	továbbra	
is	csak	lehetőségként	ajánlja	fel	a	magyar	cégeknek	
a	kifizetőként	való	eljárást,	amikor	egy	anya-illetve	
társvállalat	jövedelmet	juttat	egy	magyar	társaságnál	
dolgozó	magánszemélynek.

•	 Az	elismert	munkavállalói	értékpapír-juttatási	
programoknál	megszűnik	a	hatósági	nyilvántartásba	
vételi	kötelezettség.	A	kedvező	adózású	juttatási	
rendszer	feltételeit	illetően	új	kitételként	
szerepel,	hogy	a	juttatás	nem	szolgálhat	az	egyéni	
munkateljesítmény	elismerésére.

This newsletter summarizes 
the changes to labour taxes and 
contributions, corporate tax, 
dividend tax and duties, the VAT Act, 
customs regulations, environmental 
protection product fee, excise 
duty, public health product tax, 
registration tax and energy tax 
taking effect from 2014. 

Changes to labour taxes and 
contributions from 2014

•	 Under	the	general	rules,	third-country	secondees	
will	continue	to	be	exempt	from	the	obligation	to	
pay	contributions	from	their	wages	if	the	period	
of	their	employment	in	Hungary	does	not	exceed	
two	years.	However,	from	2014,	secondments	
longer	than	two	years	will	also	be	exempted	
from	individual	contributions	if	the	period	of	
secondment	is	extended	beyond	the	initial	two	years	
due	to	previously	unforeseen	circumstances.	The	
circumstance	giving	rise	to	the	extension	must	occur	
at	least	one	year	after	the	start	of	the	secondment,	
and	the	secondee	must	report	it	to	the	tax	authority	
within	eight	days.

•	 There	are	separate	provisions	concerning	the	two-
year	exemption	period	for	secondments	started	
before	1	January	2013:	in	the	case	of	such	second-
ments,	the	two	years	should	be	counted	from	1	Janu-
ary	2013,	and	the	contribution	payment	obligation	
will	arise	in	Hungary	from	1	January	2015	at	the	
earliest.	

•	 Contrary	to	earlier	proposals,	the	exchange	rules	on	
income	earned	in	a	foreign	currency	will	not	change.	
The	legislation	will	continue	to	allow	Hungarian	
companies	(but	will	not	require	them)	to	act	as	
wage	payers	in	cases	in	which	a	parent	or	affiliated	
company	provides	income	to	a	private	individual	
working	at	a	Hungarian	company.

•	 Recognised	employee	share	schemes	will	no	longer	
have	to	be	registered	with	the	authorities.	A	new	
requirement	for	benefits	taxed	favourably	under	a	
benefit	scheme	is	that	they	may	not	be	provided	to	
reward	employee	performance.
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•	 2014.	január	1-jétől	a	külföldi	személyek	által	adott	
üzletpolitikai	célú	juttatás	is	kezelhető	adómentesként	
bizonyos	feltételek	teljesülése	esetén.

•	 A	nyugdíjbiztosítási	szerződésre	befizetett	összegek	
után	a	magánszemély	rendelkezhet-	a	személyi	
jövedelemadó-bevallásban	tett	nyilatkozata	alapján	
a	2014-ben	teljesített	egyéni	befizetések	20%-áig,	
legfeljebb	130	ezer	forint	mértékig.

•	 A	sporteseményre	való	belépésre	jogosító	jegyeket,	
bérleteket	a	jövő	évtől	nem	csak	sportesemény-
szervező	tevékenységet	folytató	szervezetek,	hanem	
egyéb	juttatók	is	adhatnak	adómentesen	feltéve,	
ha	azok	a	sportról	szóló	tv.	hatálya	alá	tartozó	
sportrendezvényre	való	belépésre	jogosítanak.

•	 Azon	kutató	munkakörben	foglalkoztatottak	után	
is	lehet	érvényesíteni	a	kutatók	foglalkoztatása	után	
járó	adókedvezményt	a	jövő	évtől,	akik	doktorjelöltek,	
illetve	doktori	képzésben	vesznek	részt.

•	 2014-től	tartós	befektetési	szerződések	esetén	a	
befektetési	szolgáltató	lecserélése	nem	minősül	a	
lekötési	időszak	megszakításának.

•	 2014.	január	havi	és	az	azt	követő	béreknél	a	
családokat	érintő	adóalap	kedvezmény	igénybe	nem	
vett	összegének	16%-a	érvényesíthető	a	nyugdíj-	és	az	
egészségbiztosítási	járulékkal	szemben	is.

•	 A	nyereménybetétkönyvek	után	kisorsolt	
nyeremények	és	az	értékpapír	formájában	juttatott	–	
2014.	január	1-jétől	megszolgált	–	kamatjövedelem	
esetében	az	adóalap	növelő	tétel	mértéke	1,19-ről	
1,28-ra	emelkedik.

•	 A	munkaviszony	megszűnése	után,	annak	alapján	
juttatott	jövedelmeket	2014-től	szociális	hozzájárulási	
adó	terheli.

•	 Az	egyes	meghatározott-,	illetve	béren	kívüli	
juttatásként,	valamint	adómentes	juttatásként	
adható	utalványok	köréből	kizárásra	kerülnek	azok,	
amelyeknél	a	visszaváltás	lehetősége	biztosított.

•	 A	munkáltató	részére	lehetőség	nyílik,	hogy	
adómentesen	hozzájáruljon	a	munkavállaló	lakáscélú	
pénzintézeti	hitelének	törlesztéséhez.		Továbbá	
a	pénzügyi	intézmények	által	elengedett	azon	
kölcsönösszegek	is	adómentes	juttatássá	válnak,	
amelyeket	nem	biztosítottak	ingatlanfedezettel,	illetve	
nem	kell	kamatkedvezményből	származó	jövedelmet	
számolni	azon	kölcsönöknél,	amelyek	folyósítása	a	
fizetésképtelen	magánszemélyek	fizetőképességének	
helyreállítását,	megőrzését	célozza.

•	 Megszűnik	a	14%-os	egészségügyi	hozzájárulás	
költségként	való	elszámolásának	lehetősége	az	
ingatlan-bérbeadásnál.	

•	 Subject	to	certain	conditions,	from	1	January	2014,	
promotional	benefits	provided	by	foreign	persons	
can	also	be	treated	as	tax-exempt.

•	 Private	individuals	will	be	able	to	have	20%	(up	to	
HUF	130,000)	of	their	2014	personal	income	tax	
credited	to	their	individual	pension	insurance	ac-
counts	in	accordance	with	a	declaration	submitted	
together	with	their	tax	returns.

•	 From	2014,	in	addition	to	the	organisers	of	sporting	
events,	other	providers	will	also	be	able	to	provide	
tickets	and	passes	granting	entry	to	sporting	events	
(specified	as	such	in	the	act	on	sports)	as	tax-exempt	
benefits.

•	 Employers	that	qualify	as	research	facilities	will	
also	be	able	to	claim	the	social	tax	allowance	on	the	
researchers	they	employ	if	these	researchers	are	
doctoral	candidates	or	are	enrolled	in	a	doctoral	
programme.

•	 From	2014,	in	the	case	of	long-term	investment	
contracts,	switching	to	another	investment	services	
provider	will	not	qualify	as	not	holding	the	invest-
ment	to	maturity.

•	 For	wages	paid	from	January	2014,	16%	of	the	
unused	amount	of	child	tax	base	allowance	will	be	
deductible	from	the	pension	and	health	insurance	
contributions.

•	 For		non-cash	interest	income	(e.g.	non-cash	awards	
in	connection	with	prize	drawing	deposits,	securi-
ties),	the	tax	base	multiplier	will	increase	from	1.19	
to	1.28.	This	rule	applies	only	to	the	part	of	the	non-
cash	interest	period	after	1	January	2014.

•	 From	2014,	income	earned	from	employment	but	
paid	out	after	the	termination	of	the	employment	
relationship	will	be	subject	to	social	tax.

•	 Vouchers	that	can	be	provided	as	other	specific	ben-
efits,	fringe	benefits	or	tax-exempt	benefits	will	no	
longer	include	vouchers	redeemable	for	cash.

•	 Employers	will	also	be	able	to	provide	a	tax-exempt	
contribution	to	the	repayment	of	employees’	home	
purchase	loans.	In	addition,	loans	forgiven	by	a	
financial	institution	that	are	not	secured	by	real	
estate	will	also	qualify	as	tax-exempt	benefits.	In-
terest-rate	subsidies	on	loans	intended	to	restore	the	
solvency	of	private	individuals	in	financial	difficulty	
will	no	longer	have	to	be	treated	as	income.

•	 It	will	no	longer	be	possible	to	recognise	the	14%	
healthcare	tax	as	an	expense	when	renting	out	real	
property.



•	 Az	egészségügyi	szolgáltatás	járulék	mértéke		
az	idei	havi	6.660	forintról	jövőre	6.810	forintra	
emelkedik.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kér-
dése merülne fel, kérjük, forduljon Keztyűs Mónikához 
(tel: +36 1 461 9753  , e-mail: monika.keztyus@hu.pwc.
com), vagy szokásos kapcsolattartó partneréhez.

Társasági adót és  
illetéket érintő változások  
2014. január 1-jétől

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
törvényt érintő legfontosabb változások  
a következők:

•	 Bejelentett	részesedések	esetén	a	minimális	
részesedésszerzés	mértéke	a	nemzetközi	gyakorlatot	
követve	30%-ról	10%-ra	változik,	míg	a	bejelentésre	
nyitva	álló	jogvesztő	határidő	75	napra	emelkedik.

•	 A	törvénytervezethez	képest	módosult	a	nem	jelentős	
hibához	kapcsolódó	önellenőrzések	adóéven	belüli	
korrigálásának	lehetősége.	Az	önellenőrzés	során	
megállapított,	adóévi	költségként,	ráfordításként	
vagy	adóévi	nettó	árbevétel,	bevétel,	aktivált	saját	
teljesítmény	csökkenéseként	elszámolt	összeggel	
nem	kell	megnövelni	az	adóalapot,	ha	az	adózó	
a	nem	jelentős	összegű	hibát	a	feltárás	napját	
magában	foglaló	adóévről	szóló	adóbevallásban	veszi	
figyelembe,	feltéve,	hogy	a	nem	jelentős	összegű	
hibával	érintett	adóév	adóalapja	meghaladja	a	nem	
jelentős	összegű	hiba	összegét.

•	 A	saját	tevékenységi	körben	végzett	kutatás-fejlesztési	
tevékenység	közvetlen	költségével,	nem	csak	az	
adózó,	hanem	kapcsolt	vállalkozása	is	(természetesen	
megosztva)	csökkentheti	az	adózás	előtti	eredményét.	
A	csökkentő	tétel	alkalmazására	akkor	lesz	
lehetőség,	ha	a	kapcsolt	vállalkozás	által	végzett	
kutatás-fejlesztési	tevékenység	kapcsolódik	mind	
az	adózó,	mind	a	kapcsolt	vállalkozás	bevételszerző	
tevékenységéhez,	valamint	a	kapcsolt	vállalkozás	
nyilatkozik	a	kutatás-fejlesztési	tevékenység	közvetlen	
költségéről,	illetve	ebből	az	adózó	által	érvényesíthető	
összegről.	A	nyilatkozatban	foglaltak	teljesüléséért	a	
felek	egyetemlegesen	felelnek,	valamint	a	társasági	
adóbevallásban	mindkét	fél	adatszolgáltatásra	
köteles.

•	 Kiegészítésre	került	a	veszteségelhatárolás	
átalakulásokra	vonatkozó	szabályozása.	Átalakulás	
esetén	a	jogutód	a	jogelődnek	a	beolvadás	adóévében	
keletkezett	negatív	adóalapjával	első	alkalommal	a	
beolvadás	napját	magában	foglaló	adóévének	adózás	
előtti	eredményét	csökkentheti.

•	 A	látvány-csapatsport	támogatási	rendszeréhez	
hasonlóan	átalakításra	került	az	előadó-művészethez	
és	filmalkotásokhoz	kapcsolódó	adókedvezmények	
rendszere	is.	2014-től	a	támogatás	adóéve	és	az	azt	

•	 The	monthly	healthcare	service	contribution	will	
increase	from	HUF	6,660	to	HUF	6,810	from	next	
year.

If you have any questions regarding the above, please 
contact Mónika Keztyűs (phone: +36 1 461 9753; 
e-mail: monika.keztyus@hu.pwc.com),  or your usual 
relationship partner.

Corporate income tax and  
duty changes to be introduced  
from 1 January 2014

The most important changes to the  
Corporate Tax and Dividend Tax Act are  
the following:

•	 In	the	case	of	a	reported	shareholding,	in	line	with	
the	international	practice,	the	minimum	sharehold-
ing	acquisition	will	change	from	30%	to	10%,	while	
the	statutory	reporting	deadline	will	be	extended	to	
75	days.

•	 Compared	to	an	earlier	version	of	the	bill,	the	new	
Act	introduces	changes	to	the	rules	on	correcting	
non-material	errors	by	self-revision	within	the	same	
tax	year.	The	taxpayer	does	not	have	to	increase	its	
tax	base	by	the	amount	assessed	in	a	self-revision	
and	recognised	as	a	cost,	expense	or	reduction	in	
the	net	sales	revenue,	revenue	or	capitalised	value	of	
own	performance	in	the	given	tax	year,	if	the	non-
material	error	is	corrected	in	the	tax	returns	for	the	
tax	year	during	which	the	error	was	found,	provided	
that	the	tax	base	in	the	tax	year	impacted	by	the	
non-material	error	is	higher	than	the	amount	of	the	
non-material	error.

•	 In	addition	to	the	taxpayer,	its	related	company	may	
also	deduct	the	direct	costs	of	the	taxpayer’s	own	
research	and	development	efforts	from	its	pre-tax	
profit,	in	the	proportion	agreed	between	them.	
The	tax	base	decreasing	item	may	be	applied,	if	the	
R&D	activities	carried	out	by	the	related	company	
are	related	to	both	the	taxpayer’s	and	the	related	
company’s	gainful	activity,	and	the	related	company	
declares	the	direct	costs	of	the	research	and	devel-
opment	activities	and	the	amount	that	may	be	used	
by	the	taxpayer.	The	parties	will	be	jointly	liable	for	
the	contents	of	the	declaration,	and	both	parties	will	
have	to	provide	information	concerning	the	event	in	
the	corporate	income	tax	returns.

•	 The	rules	of	loss	carry-forward	relating	to	trans-
formation	have	been	supplemented.	In	the	case	of	
transformation,	the	legal	successor	may	deduct	the	
legal	predecessor’s	negative	tax	base	from	its	pre-tax	
profit	for	the	first	time	in	the	tax	year	that	includes	
the	day	of	the	merger.

•	 Similarly	to	the	tax	incentive	scheme	for	team	
sports,	the	tax	incentive	scheme	for	performing	arts	
and	film	productions	has	also	been	amended.	From	



követő	adóévek	adójából,	de	utoljára	a	támogatás	
naptári	évét	követő	hatodik	naptári	évben	lezáruló	
adóévben	vehető	igénybe	a	kedvezmény.	A	kiegészítő	
támogatás	bevezetésével	az	adókedvezmény	
alkalmazásával	elérhető	adóelőny	az	előadó-
művészethez	és	a	filmalkotásokhoz	kapcsolódó	
támogatás	esetében	is	a	korábbi	adóelőny	negyedére	
csökken.

•	 Az	ingatlannal	rendelkező	vállalkozások	
meghatározásához	a	beszámolóban	kimutatott	
eszközök/ingatlanok	arányának	kiszámítása	a	piaci	
értékek	helyett	2014.	január	1-jétől	a	könyv	szerinti	
értékek	alapján	történik.	

•	 A	kis-	és	középvállalkozásnak	minősülő	adózók	tárgyi	
eszköz	beruházáshoz	igénybe	vett	hitelek	kamata	
utáni	adókedvezmény	a	2013.	december	31.	után	
felvett	hitelek	tekintetében	a	korábbi	40%-ról	–	a	de	
minimis	szabályokra	is	figyelemmel	–	60%-ra	bővül.

Az illetékekről szóló törvényt érintő jelentős 
változások pedig:

•	 Újraszabályozásra	kerül	a	belföldi	ingatlanvagyonnal	
rendelkező	társaság	fogalma.	2014-től	a	minősítés	
szempontjából	irreleváns	a	megszerzett	társaság	
főtevékenysége,	ehelyett	a	társaság	beszámolójában	
kimutatott	(pénzeszközök	és	pénzkövetelések	nélküli)	
eszközök	és	az	ingatlanok	aránya	lesz	a	mérvadó.	

•	 A	visszterhes	vagyonátruházási	illeték	tárgyát	nem	
képező	ingó	vagyontárgyak	gazdálkodó	szervezetek	
közötti	térítésmentes	eszközátruházásának	
illetékmentessége	külföldi	vagyonszerző	fél	esetén	
2014-től	feltételekhez	kötött.		A	mentesség	akkor	
érvényesíthető,	ha	a	külföldi	vagyonszerző	bejegyzés	
szerinti	országában	a	társasági	adónak	megfelelő	adó	
összege	legalább	10%	és	a	részesedések	értékesítését	
terhelő	adó	is	eléri	a	10%-ot.	Ugyanezen	feltételeknek	
kell	megfelelni	a	kedvezményezett	átalakuláshoz,	
a	kedvezményezett	részesedéscseréhez,	a	
kedvezményezett	eszközátruházáshoz	és	a	
kapcsolt	felek	közti	vagyonátadáshoz	kapcsolódó	
illetékmentesség	igénybe	vételéhez.

•	 Az	elfogadott	törvény	számos	ponton	módosítja	
a	jelenleg	hatályos	szabályozást.	Az	ajándékozási	
illetékmentességet	kiterjeszti	a	házastársakra,	
illetékmentessé	válik	az	osztalékra	vonatkozó	
követelés	elengedése,	a	csődegyezség	keretében,	
valamint	a	felszámolási	eljárásban	a	követelés	
elengedése,	valamint	a	házastársi	vagyonközösség	
megszüntetéséből	származó	vagyonszerzés.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kér-
dése merülne fel, kérjük, forduljon Lázár Évához (tel: 
+36 1 461 9271 , e-mail: eva.lazar@hu.pwc.com), vagy 
szokásos kapcsolattartó partneréhez.

2014,	supporters	may	apply	the	tax	incentive	to	the	
tax	payable	for	the	tax	year	in	which	the	support	is	
provided	and	the	following	tax	years,	up	to	the	tax	
year	ending	in	the	sixth	calendar	year	after	the	year	
of	support.	With	the	introduction	of	the	supplemen-
tary	aid,	the	tax	advantage	that	can	be	achieved	by	
applying	the	tax	incentive	for	performing	arts	and	
film	productions	was	also	reduced	to	one	fourth.

•	 From	1	January	2014,	when	determining	whether	
a	company	qualifies	as	an	owner	of	real	estate,	the	
proportion	of	the	assets/real	estate	shown	in	the	
financial	statements	must	be	calculated	on	the	basis	
of	the	book	values,	instead	of	the	market	values.	

•	 The	tax	allowance	for	interest	paid	on	loans	used	
for	investment	in	tangible	assets	by	taxpayers	that	
qualify	as	small	or	medium-sized	enterprises,	also	
taking	into	consideration	the	de	minimis	rule,	will	
expand	from	40%	to	60%.

Major changes to the Duties Act are:

•	 The	definition	of	companies	that	own	domestic	real	
estate	will	be	amended.	From	2014,	the	main	activ-
ity	of	the	acquired	company	will	be	irrelevant	for	
the	purpose	of	classification,	and	the	proportion	of	
assets	(net	of	liquid	assets	and	receivables)	and	real	
estate	stated	in	the	company’s	financial	statements	
will	be	taken	into	account	instead.

•	 From	2014,	the	exemption	from	duty	on	gratuitous	
transfer	of	movable	tangible	property,	cancelled	
claims	and	on	the	assumption	of	debt	between	
economic	operators	will	be	subject	to	certain	re-
quirements,	if	the	beneficiary	is	non-resident.	The	
exemption	will	only	apply	if,	in	the	country	where	
the	non-resident	beneficiary	is	based,	both	the	rate	
of	the	tax	corresponding	to	the	corporate	tax	and	
the	rate	of	the	tax	on	the	sale	of	the	shareholding	
are	no	less	than	10%.	The	same	conditions	apply	
to	the	exemption	of	preferential	transformation,	
preferential	exchange	of	shareholdings,	preferential	
asset	transfer,	and	transfer	of	assets	between	related	
parties.

•	 The	new	Act	introduces	several	changes	to	the	cur-
rent	provisions.	The	duty	exemption	of	gifts	will	
be	extended	to	include	spouses,	and	the	cancelling	
of	claims	related	to	dividends,	the	cancelling	of	
claims	under	a	creditors’	agreement	or	liquidation	
proceedings,	and	the	acquisition	of	property	from	
the	termination	of	a	marital	property	contract	will	
become	duty	free.

If you have any questions regarding the above, please 
contact Éva Lázár (phone: +36 1 461 9271; e-mail: 
eva.lazar@hu.pwc.com) or your usual relationship 
partner.
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•	 Változik	az	időszakos	elszámolású	ügyletek	
teljesítési	időpontja,	ezekben	az	esetekben	főszabály	
szerint	az	elszámolási	időszak	végét	kell	majd	
figyelembe	venni.	A	Ptk.	szerinti	közszolgáltatási	
(közüzemi)	szerződés	alapján	időszakosan	teljesített	
termékértékesítések,	szolgáltatásnyújtások,	valamint	
az	időszakosan	teljesített	telekommunikációs	
szolgáltatások	esetében	továbbra	is	az	ellenérték	
esedékessége	marad	a	teljesítés	időpontja.	Szintén	
az	ellenérték	esedékességét	kell	majd	a	teljesítés	
időpontjának	tekinteni	olyan	termékértékesítések,	
szolgáltatásnyújtások	vonatkozásában	is,	amelyeket	
a	telekommunikációs	szolgáltatás	nyújtója	a	
telekommunikációs	hálózat	felhasználásával	
teljesít,	és	az	említett	termékértékesítések,	
szolgáltatásnyújtások	elszámolására	a	
telekommunikációs	szolgáltatás	elszámolási	
időszakának	részeként	kerül	sor.	Az	új	szabályokat	
olyan	2014.	június	30-át	követően	kezdődő	
elszámolási	időszak	esetén	kell	először	alkalmazni,	
amely	vonatkozásában	a	fizetés	esedékessége	2014.	
június	30-át	követő	időpont.	

•	 Újraszabályozásra	kerülnek	az	adóalap	utólagos	
csökkentésének	esetei	is	azzal	a	céllal,	hogy	az	
magába	foglaljon	minden	olyan	esetet,	amikor	
indokolt	az	adóalap	utólagos	csökkentése.	Az	
utólagos	adóalap	csökkentés	önálló	tényállásaként	
kerülnek	meghatározásra	a	pénzvisszatérítésre	
jogosító	kuponok.	A	kupon	alapján	történő	utólagos	
adóalap	csökkentés	olyan	termékek,	szolgáltatások	
vonatkozásában	lesz	alkalmazható	bizonyos	feltételek	
teljesülése	esetén,	amelyeket	nem	közvetlenül	
a	pénzvisszatérítést	teljesítőtől	szereztek	be.	Az	
elfogadott	normaszöveg	kisebb	változtatásokat	
tartalmaz	a	törvényjavaslathoz	képest.	Az	elfogadott	
szöveg	nem	tartalmaz	definíciót	a	kupon	fogalmára,	
illetve	nem	követeli	meg	az	egyértelmű	azonosításra	
alkalmas	adatok	feltüntetését	a	kuponokon.	Az	
utólagos	adóalap	csökkentés	további	feltétele,	hogy	
a	visszatérítendő	összeg	kisebb	legyen,	mint	a	
pénzvisszatérítésre	jogosító	ügyletet	mennyiségének	
és	az	azt	megelőző	értékesítés	legalacsonyabb	bruttó	
árának	szorzata.	

•	 Exportértékesítések	esetében,	amennyiben	az	
adómentesség	kizárólag	a	90	napos	határidő	túllépése	
miatt	nem	volt	alkalmazható,	az	adózónak	lehetősége	
lesz	a	fizetendő	adóját	csökkenteni	az	értékesítés	
után	bevallott	és	megfizetett	adó	összegével,	ha	az	
értékesítéstől	számított	360	napon	belül	a	terméket	
mégis	kiléptetik	az	Unió	területéről.	

•	 A	tárgyi	eszközökhöz	kapcsolódó	előzetesen	
felszámított	adó	korrekciójának	szabályait	a	vagyoni	
értékű	jogokra	is	kiterjeszti	az	elfogadott	törvény,	
annyi	kiegészítéssel	a	törvényjavaslathoz	képest,	hogy	
azokat	nem	csupán	a	jogutódlással,	vagy	apport	útján,	

Changes related to indirect taxes 
from 2014

Changes to the VAT Act from 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,	and	for	telecommunications	
services	with	periodic	settlement,	the	date	of	supply	
will	continue	to	be	the	due	date	of	the	consideration.	
The	due	date	of	the	consideration	will	also	qualify	
as	the	date	of	supply	in	the	case	of	supplies	of	goods	
and	services	carried	out	by	a	telecommunications	
services	provider	using	the	telecommunications	
network	if	the	supplies	are	settled	during	the	settle-
ment	period	of	the	telecommunications	service	in	
question.	The	new	rules	will	first	have	to	be	applied	
to	settlement	periods	starting	after	30	June	2014,	
for	which	the	due	date	of	payment	falls	after	30	June	
2014.	

•	 The	scope	of	subsequent	tax	base	reductions	will	
also	be	revised	to	include	all	cases	in	which	such	
reductions	are	justified.	Refund	coupons	are	cat-
egorised	as	a	distinct	type	of	subsequent	tax	base	
reduction.	Subject	to	certain	conditions,	subsequent	
tax	base	reductions	based	on	coupons	will	be	ap-
plicable	to	goods	and	services	that	are	not	acquired	
directly	from	the	payer	of	the	refund.	The	word-
ing	of	the	legislation	as	adopted	includes	smaller	
changes	compared	to	the	bill.	However,	the	adopted	
text	provides	no	definition	for	“coupon,”	and	does	
not	require	issuers	to	include	data	in	the	coupons	
on	the	basis	of	which	the	coupons	could	be	clearly	
identified.	An	additional	condition	for	subsequent	
tax	base	reduction	is	that	the	amount	to	be	refunded	
must	be	less	than	the	multiplication	of	the	quantity	
of	the	transaction	(sales	units)	that	qualifies	the	tax-
payer	for	a	refund	by	the	lowest	gross	price	charged	
for	the	supply	preceding	that	transaction.	

•	 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	be	able	to	reduce	the	
tax	payable	by	the	amount	of	sales	tax	declared	and	
paid	if	the	goods	in	question	are	transported	from	
the	territory	of	the	Community	within	360	days	of	
the	sale	date.	

•	 The	new	act	extends	the	rules	on	input	VAT	adjust-
ment	related	to	fixed	assets	to	intangible	property	
rights;	a	change	compared	to	the	bill	is	that	the	rules	
will	also	apply	to	intangible	property	rights	acquired	
through	the	divestiture	of	a	business	line	(in	addi-
tion	to	legal	succession	or	by	way	of	a	contribution	
in	kind).	The	new	rules	will	have	to	be	applied	to	
intangible	property	rights	acquired	on	or	after	1	
January	2014.	It	is	also	possible	to	apply	the	new	
rules	to	intangible	property	rights	acquired	before	



hanem	az	üzletág-átruházás	keretében	megszerzett	
vagyoni	értékű	jogokra	alkalmazni	rendeli.	Az	új	
szabályokat	a	2014.	január	1.	napján	vagy	azután	
szerzett	vagyoni	értékű	jogokra	kell	alkalmazni.	
Lehetőség	van	az	új	szabályok	alkalmazására	2014.	
január	1.	napját	megelőzően	szerzett	vagyoni	értékű	
jogok	esetén	is,	mely	esetben	az	érintett	korábbi	
bevallási	időszakok	önellenőrzése	pótlékmentesen	
végezhető	el.	

•	 A	jövőben	nem	szükséges	a	kibocsátás	keltének	
feltüntetése	olyan	nyugtákon,	amik	a	bennük	
megjelölt	szolgáltatások	igénybevételére	is	
jogosítanak	(pl.	menetjegy).	

•	 Az	elfogadott	normaszöveg	alapján	a	nyugtát	a	
jövőben	elektronikusan	is	ki	lehet	bocsátani.	

•	 A	fordított	adózást	a	jogalkotó	kiterjeszti	olyan	
ingatlanhoz	kapcsolódó	építési-szerelési,	bontási	
tevékenységekre,	amelyeknél	a	hatóság	általi	
tudomásulvétel	is	elegendő.	

•	 A	jövőben	5%-os	áfa	mérték	lesz	alkalmazandó	a	
sertéságazat	bizonyos	termékértékesítéseire.	

Vámigazgatásra vonatkozó 
jogszabályváltozások

•	 Vámhiányt	eredményező	mulasztásnak	vagy	
tevékenységnek	a	vámhatóság	által	történő	feltárása	
esetén	–	a	vámhiány	mértékétől	függetlenül	–	a	
vámigazgatási	bírság	összege	legalább	3	000	forint.

•	 A	vámigazgatási	bírság	késedelmes	megfizetése	
esetén	kamatfizetési	kötelezettség	keletkezik.

•	 Nem	lehet	vámigazgatási	bírságot	kiszabni,	ha	a	
gazdálkodó	által	kezdeményezett	vámáru-nyilatkozat	
módosítási	kérelem	nem	keletkeztet	fizetési	
kötelezettséget	az	adós	terhére.

•	 Szintén	nem	lehet	vámigazgatási	bírságot	kiszabni	
az	ügyfél	által	kezdeményezett	vámáru-nyilatkozat	
módosítási	kérelem	esetén,	ha	az	adós	terhére	
fizetési	kötelezettség	keletkezik.	Ebben	az	esetben	
új	jogintézményként	korrekciós	pótlék-fizetési	
kötelezettség	kerül	bevezetésre,	amely	alacsonyabb	
összegű	lehet,	mint	a	korábban	alkalmazott	
vámigazgatási	bírság	összege.

•	 A	korrekciós	pótlék	megfizetésének	szabályai:

	» Ha	a	gazdálkodó	a	vámáru-nyilatkozat	elfogadását	
követő	90	napon	belül	kezdeményezi	a	vámáru-
nyilatkozat	módosítást,	akkor	a	korrekciós	pótlék	a	
felszámítás	napján	érvényes	jegybanki	alapkamat	
365-öd	része	naponta,	de	legalább	3	000	forint	és	
legfeljebb	1	000	000	forint;

	» Ha	a	gazdálkodó	a	vámáru-nyilatkozat	elfogadását	
követő	90	napon	túl	kezdeményezi	a	vámáru-
nyilatkozat	módosítást,	akkor	a	korrekciós	pótlék	
mértékének	megállapítása	során	a	felszámítás	

1	January	2014;	in	this	case,	the	self-revision	of	the	
earlier	reporting	periods	concerned	can	be	carried	
out	free	of	charge.	

•	 The	date	of	issue	will	not	have	to	be	shown	in	
receipts	that	also	entitle	their	holder	to	use	the	ser-
vices	specified	in	the	receipt	(e.g.	public	transport	
tickets).	

•	 According	to	the	wording	of	the	new	legislation,	
receipts	can	also	be	issued	electronically.	

•	 Reverse-charging	VAT	will	also	be	possible	for	
real	property	construction,	repair	and	demolition	
services	that	have	to	be	reported	to	the	competent	
authorities	but	require	no	special	permit.	

•	 A	5%	VAT	rate	will	apply	to	supplies	of	certain	goods	
in	the	pig	sector.	

Changes to the customs regulations

•	 If	an	act	or	omission	resulting	in	a	customs	duty	
shortfall	is	discovered	by	the	customs	authority,	it	
will	impose	a	customs	penalty	of	minimum	HUF	
3,000,	regardless	of	the	amount	of	the	customs	duty	
shortfall.

•	 Interest	penalty	will	apply	to	late	payment	of	the	
customs	penalty.

•	 No	customs	penalty	may	be	imposed	if	a	request	for	
modification	of	a	customs	declaration	submitted	by	
the	economic	operator	does	not	result	in	additional	
payment	liability.

•	 Also,	no	customs	penalty	may	be	imposed	if	a	
request	for	modification	of	a	customs	declaration	
results	in	a	payment	liability.	In	this	case,	the	eco-
nomic	operator	will	have	to	pay	a	correction	penalty,	
which	may	be	lower	than	the	customs	penalty	previ-
ously	imposed.

•	 The	following	rules	apply	to	the	payment	of	correc-
tion	penalty:

	» If	a	request	for	modification	is	submitted	within	
90	days	following	approval	of	a	customs	declara-
tion,	the	correction	penalty	will	be	calculated	for	
each	calendar	day	at	the	rate	of	1/365	of	the	base	
rate	of	the	Hungarian	National	Bank	effective	on	
the	date	on	which	the	amount	was	charged,	and	
the	amount	of	the	correction	penalty	will	be	no	
less	than	HUF	3,000	and	not	more	than	HUF	
1,000,000.

	» If	a	request	for	modification	is	submitted	more	
than	90	days	following	the	approval	of	a	customs	
declaration,	when	calculating	the	correction	pen-
alty,	0.25	percentage	points	will	be	added	to	the	
base	rate	of	the	Hungarian	National	Bank	effec-
tive	on	the	date	on	which	the	amount	was	charged	
for	each	30	day	period	which	has	commenced,	
and	the	amount	of	the	correction	penalty	will	be	



napján	érvényes	jegybanki	alapkamathoz	hozzá	
kell	számítani	0,25	százalékpontot	minden	egyes	
megkezdett	30	napos	időszak	vonatkozásában,	és	
a	korrekciós	pótléknak	legalább	4	000	forintnak	és	
legfeljebb	2	000	000	forintnak	kell	lennie.

•	 A	korrekciós	pótlék	késedelmes	megfizetése	esetén	
kamatfizetési	kötelezettség	keletkezik.

•	 Nem	minősül	vámhiánynak	a	korrekciós	pótlék	
megfizetése	mellett	kiszabott	vámra	és	nem	közösségi	
adókra	és	díjakra	vonatkozó	fizetési	kötelezettség.

•	 Egységesítésre	kerülnek	a	fizetési	halasztás	és	a	
részletfizetés	(„fizetési	könnyítés”)	szabályai.	Az	
adós	(magánszemély	vagy	gazdálkodó)	kérelemére	–	
bizonyos	feltételek	teljesülése	esetén	–	a	vámhatóság	
fizetés	könnyítést	tesz	lehetővé	azok	számára,	akiknek	
fizetési	nehézsége	merül	fel	–	és	a	fizetési	nehézség	
átmeneti	jellegű	–	a	vámhatóságnál	nyilvántartott	
vámokra,	nem	közösségi	adókra	és	díjakra,	valamint	
az	aktív	feldolgozás	és	ideiglenes	behozatal	esetén	
esetlegesen	felmerülő	kiegyenlítő	kamatra.	Az	új	
szabályozással	egyidejűleg	a	fizetési	könnyítésekre	
vonatkozó	jelenlegi	előírások	hatályukat	vesztik.	

•	 Módosul	az	utólagos	ellenőrzés	lefolytatására	
rendelkezésre	álló	határidő.	A	vámhatóságnak	az	
eddigi	60	nap	helyett	90	napja	lesz	arra,	hogy	az	
ellenőrzés	megállapításait	tartalmazó	jegyzőkönyvet	
átadja	a	gazdálkodó	számára.	Ezen	felül,	továbbra	
is	lehetőség	van	az	utólagos	ellenőrzés	30	nappal	
történő	meghosszabbítására.

•	 Az	eddigi	meglévő	szabályokat	újragondolva	és	
a	vonatkozó	közösségi	szabályokhoz	igazítva,	
egységes	szabályozás	kerül	kiadásra	a	vámmal,	a	
nem	közösségi	adókkal	és	díjakkal,	a	vámigazgatási	
bírsággal	és	a	korrekciós	pótlékkal	kapcsolatos	
végrehajtási	joggal	és	annak	elévülésével	
kapcsolatosan.

•	 Új	szabályozás	lép	hatályba	a	jogorvoslati-	és	
felülvizsgálati	kérelmek	során	a	könyvelésbe	vett	
vámösszegek	törlésével,	illetve	a	vámbiztosíték	
felszabadításával	kapcsolatban.

•	 Mentesítésre	kerülnek	a	megbízható	vámadós	státusz	
feltételeinek	évenkénti	igazolási	kötelezettsége	
alól	a	Biztonság	és	védelem	típusú	Engedélyezett	
gazdálkodói	tanúsítvánnyal	rendelkező	gazdálkodók	
is.	

Környezetvédelmi termékdíjat érintő 
jogszabályváltozások

•	 A	módosítás	rögzíti,	hogy	új	termékdíjköteles	
termék	jön	létre,	ha	a	feldolgozás	vagy	
megmunkálás	következtében	megváltozik	a	termék	
környezetvédelmi	termékdíj	kódjának,	illetve	a	
csomagolószer	csomagolószer-katalógus	kódjának	
első	három	számjegye.

no	less	than	HUF	4,000	and	not	more	than	HUF	
2,000,000.

•	 Interest	penalty	will	apply	to	late	payment	of	the	
correction	penalty.

•	 The	obligation	to	pay	customs	duties	and	non-
Community	taxes	and	fees	charged	in	addition	to	
the	correction	penalty	will	not	qualify	as	a	customs	
duty	shortfall.

•	 The	rules	on	payment	deferrals	and	instalment	pay-
ments	(“payment	facilities”)	will	be	unified.	Subject	
to	certain	conditions,	the	customs	authority	may	
make	certain	payment	facilities	available	to	debt-
ors	(private	individuals	or	economic	operators)	in	
temporary	financial	difficulty	if	they	request	them.	
The	payment	facility	pertains	to	customs	duties,	
non-Community	taxes	and	fees,	and	compensatory	
interest	that	may	be	incurred	in	connection	with	
inward	processing	relief	and	temporary	importa-
tion.	The	new	rules	will	supersede	the	existing	rules	
on	payment	facilities.	

•	 The	deadline	for	post-clearance	inspections	will	be	
modified.	Instead	of	60	days,	the	customs	authority	
will	have	90	days	to	hand	over	the	minutes	contain-
ing	the	inspections	findings	to	the	economic	opera-
tor	concerned.	In	addition,	the	option	to	extend	the	
duration	of	post-clearance	inspections	by	30	days	
will	continue	to	be	available.

•	 Uniform	rules	will	be	introduced	by	revising	the	
existing	rules	to	bring	them	in	line	with	Community	
legislation.	These	rules	concern	customs	duties,	
non-Community	taxes	and	fees,	customs	penalties,	
and	the	right	to	enforce	the	correction	penalty	and	
the	period	of	limitation	for	that	right.

•	 New	rules	will	apply	to	the	deletion	of	the	customs	
duty	amounts	entered	into	the	accounts	during	
appeals	and	judicial	review	procedures,	and	to	the	
release	of	customs	duty	security.

•	 Economic	operators	holding	a	Security	and	Safety	
Authorised	Economic	Operator	certificate	will	also	
be	exempted	from	the	obligation	to	prove	their	reli-
able	customs	debtor	status	every	year.	

Changes related to environmental protection 
product fee

•	 The	amendment	stipulates	that,	if	the	first	three	
digits	of	the	product’s	environmental	protection	
product	code	or	of	the	packaging	material	catalogue	
code	has	changed	as	a	result	of	work	or	processing,	
the	result	will	be	treated	as	a	new	product	subject	to	
product	fee.



•	 2014.	július	1-jétől	bevezetésre	kerül	a	
termékdíjraktár	jogintézménye,	melynek	két	fajtája	
lesz:	az	ipari-	és	a	kereskedelmi	termékdíjraktár.	A	
termékdíjraktár	lehetőséget	biztosít	a	gazdálkodók	
számára,	hogy	a	termékdíj	megfizetése	nélkül	
(vagy	a	termékdíj	visszatérítését	követően)	a	
termékdíj	raktárban	tárolható	(kereskedelmi	
termékdíjraktár)	vagy	előállítható	és	feldolgozható	
(ipari	termékdíjraktár),	illetve	értékesíthető	legyen	
a	termékdíjköteles	termék.	A	termékdíjraktári	
engedélyt	az	adóhatóság	legfeljebb	öt	évre	(öt	
évvel	meghosszabbíthatóan)	adhatja	ki	annak	a	
gazdálkodónak	a	kérelmére,	aki	többek	között

	» a	termékdíjraktár	működésére	szolgáló	ingatlan	
jogszerű	használója,	

	» olyan	nyilvántartási	rendszert	alkalmaz,	amely	
alapján	ellenőrizhető	az	termékdíjraktárban	lévő	
termékek	mennyisége;

	» nem	rendelkezik	tartozással	az	állami	adó-	és	
vámhatóság	felé;

	» nem	áll	csőd-,	felszámolási	vagy	végelszámolási,	
illetve	kényszertörlési	eljárás	alatt;

	» termékdíj	ügyintéző	szakképesítéssel	rendelkezik	
vagy	termékdíj	ügyintéző	szakképesítéssel	
rendelkező	ügyintézőt	foglalkoztat.

	A	termékdíjköteles	termék	termékdíjraktárból	bel-
földre	történő	kiszállítása	első	belföldi	forgalomba	
hozatalnak	minősül.	

•	 Az	újrahasználható	csomagolószerek	vonatkozásában	
kiegészül	a	szabályozás	azzal,	hogy	a	bérleti	
rendszerben	alkalmazott	újrahasználható	
csomagolószerek	bérbeadójának	megszűnne	a	
termékdíj	kötelezettsége	az	újrahasználatra	történő	
bérbeadás	során.	Ennek	feltétele,	hogy	a	bérbeadó	a	
környezetvédelmi	hatóság	által	kiadott	engedéllyel	
rendelkezik	és	olyan	bérleti	rendszert	alkalmaz,	
amelyben	nyomon	követhető	az	újrahasználható	
csomagolószerek	útja.	Nem	minősül	saját	célú	
felhasználásnak	a	külföldön	előállított	csomagolás	
részét	képező	újrahasználható	csomagolószer	végleges	
elválasztása	a	terméktől,	ha	az	újrahasználható	
csomagolószer	belföldi	gazdálkodó	tulajdonában	áll.	
Az	újrahasználható	raklap	első	belföldi	forgalomba	
hozójának	nem	kell	termékdíjat	fizetnie,	ha	vevője	
nyilatkozik	arról,	hogy	az	újrahasználható	raklapot	
a	beszerzéstől	számított	legalább	365	napig	
újrahasználható	csomagoló	eszközként	csomagolás	
létrehozására	használja	fel.

•	 A	saját	célú	felhasználás	esetén	a	termékdíj	
kötelezettség	keletkezési	időpontjának	
meghatározását	kiegészíti	a	jogszabály.	Ha	a	saját	
célú	felhasználás	költségként	történő	elszámolásának	
időpontja	nem	meghatározható,	akkor	az	ügylet	
teljesítése	napján	keletkezik	a	termékdíj	kötelezettség.	

•	 From	1	July	2014,	the	concept	of	product	fee	
warehouse	will	be	introduced,	which	will	have	two	
forms:	the	industrial	and	the	commercial	product	
fee	warehouse.	The	product	fee	warehouse	will	allow	
economic	operators	to	store	(in	a	commercial	prod-
uct	fee	warehouse)	or	manufacture	and	process	(in	
an	industrial	product	fee	warehouse),	and	sell	goods	
subject	to	product	fee	before	paying	the	product	fee	
(or	after	the	product	fee	has	been	reclaimed).	The	
tax	authority	will	issue	a	product	fee	warehouse	
license	for	a	maximum	of	five	years	(which	can	be	
extended	by	a	period	of	five	years)	at	the	request	of	
the	economic	operator	who,	among	others:

	» is	the	legitimate	user	of	the	real	property	used	for	
the	operation	of	the	product	fee	warehouse;	

	» maintains	a	record-keeping	system	that	may	be	
used	to	verify	the	amount	of	goods	in	the	product	
fee	warehouse;

	» has	no	debt	towards	the	state	tax	and	customs	
authority;

	» is	not	subject	to	any	bankruptcy,	liquidation,	
voluntary	dissolution	or	involuntary	dissolution	
proceedings;

	» is	qualified	to	act	in	product	fee-related	matters	or	
employs	a	person	qualified	to	act	in	product	fee-
related	matters.

	If	the	goods	subject	to	product	fee	are	transported	
from	the	product	fee	warehouse	to	a	Hungarian	
place	of	destination,	this	will	be	treated	as	the	first	
release	for	circulation	in	Hungary.	

•	 From	1	January	2014,	the	regulations	concerning	
reusable	packaging	materials	will	be	supplemented	
with	a	rule	that	no	product	fee	will	have	to	be	paid	
by	the	lessor	of	reusable	packaging	materials	on	re-
usable	packaging	materials	used	in	a	lease	arrange-
ment.	To	be	eligible	for	this	exemption,	the	lessor	
must	hold	a	license	issued	by	the	national	agency	for	
environmental	protection	and	use	a	lease	arrange-
ment	that	enables	the	movement	of	reusable	pack-
aging	materials	to	be	traced.	Removing	reusable	
packaging	material	from	a	product	that	forms	part	
of	packaging	manufactured	abroad	will	not	qualify	
as	use	for	own	purposes,	if	the	reusable	packaging	
material	is	owned	by	a	domestic	economic	operator.	
The	first	person	to	release	returnable	pallets	in	the	
domestic	market	will	not	have	to	pay	the	product	
fee	if	the	customer	declares	that	it	will	use	the	
returnable	pallets	as	reusable	packaging	aids	for	the	
purpose	of	creating	packaging,	for	at	least	365	days	
from	the	date	of	acquisition.

•	 In	the	case	of	use	for	own	purposes,	the	provisions	
on	determining	the	date	on	which	the	product	fee	
payment	liability	arises	have	been	amended	as	
follows.	If	the	date	on	which	the	private	use	of	the	



Külföldi	előállítású	csomagolás	esetén	a	csomagolás	
végleges	elválasztásának	napján	keletkezik	a	
termékdíj	kötelezettség.	

•	 A	szerződéses	termékdíj	átvállalás	jogintézménye	
kibővül	azzal	a	lehetőséggel,	hogy	a	termékdíj	
kötelezettséget	–	ha	a	megvásárolt	termékdíjköteles	
termék	legalább	60%-át	külföldre	értékesíti	–	a	
termékdíjköteles	termék	első	belföldi	vevőjén	kívül	
átvállalhatja	a	csomagolószer	első	továbbforgalmazó	
belföldi	vevőjétől	beszerző	fél	is.	

•	 Új	rendelkezésként	rögzíti	a	jogszabály,	hogy	nem	
keletkezik	termékdíj	kötelezettség,	ha	a	forgalomba	
hozó	belföldi	gazdálkodó	részére	értékesíti	a	
termékdíjköteles	terméket,	de	a	terméket	külföldi	
rendeltetési	helyre	szállíttatja,	és	a	termék	igazolt	
módon	külföldre	kiszállításra	kerül.

Jövedéki adót érintő jogszabályváltozások 

•	 Egyes	jövedéki	eljárásokban,	nyilvántartásokban	és	
adatszolgáltatásokban	a	mindenkor	hatályos	KN-
kódok	alkalmazását	teszi	lehetővé	a	jogszabály.	

•	 Jövő	évtől	megszűnik	az	adóraktár	engedélyesek	
vevőnyilvántartás	vezetési	kötelezettsége.

•	 Szigorúbb	szabályok	vonatkoznak	a	jövedéki	
biztosítékok	megemelésére.	Amennyiben	a	biztosíték	
megemelése	szükséges,	de	egy	bejegyzett	kereskedő	
vagy	adóraktár	engedélyes	ezt	elmulasztja,	a	
vámhatóság	a	bejegyzett	kereskedői-	vagy	az	
adóraktári	engedélyt	akár	fel	is	függesztheti,	illetve	
visszavonhatja.

•	 Az	illegális	dohánykereskedelem	visszaszorítása	
érdekében	új	szabályok	kerülnek	bevezetésre.	
A	szárított	és	fermentált	dohány	birtoklása	és	
kereskedelme	előzetes	regisztrációs	eljáráshoz	
lesz	kötött.	A	törvény	a	termelői	dohány	
fogyasztáshoz	szükséges	eszközök	(cigarettapapír-
lap,	cigarettapapír-hüvely	és	dohánylevél-töltő)	
forgalmazását	a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény	
11.	§-ában	meghatározott	értékesítési	helyeken	teszi	
lehetővé.	A	törvény	megemeli	a	bírságtételeket	a	fenti	
szabályok	megsértése	esetén.

Népegészségügyi termékadót érintő 
jogszabályváltozások  

•	 Népegészségügyi	termékadó	kötelezettség	terheli	
2014.	január	1-jétől	a	Magyar	Élelmiszerkönyv	
szerinti	gyümölcsszörpöket,	a	Magyar	
Élelmiszerkönyv	szerinti	víz-	és	kivonat	alapú	
szörpöket	–	a	Magyar	Élelmiszerkönyv	szerinti	
kivonat	alapú	szörpök	kivételével	–	,	illetve	a	
2106	vámtarifaszám	alá	tartozó,	ital	előállítására	
használatos,	víz-	és	kivonatalapú,	a	megnevezésére	
jellemző	ízű	és	illatú,	ízesítő	és	adalékanyagok	

products	is	accounted	as	an	expense	cannot	be	
determined,	the	obligation	to	pay	the	product	fee	
will	arise	on	the	date	of	supply	of	the	transaction.	
In	the	case	of	packaging	manufactured	abroad,	the	
product	fee	payment	obligation	will	arise	on	the	day	
on	which	the	packaging	is	removed.

•	 The	rules	on	the	assumption	of	the	product	fee	
obligation	under	a	contract	have	been	extended:	in	
addition	to	the	first	domestic	buyer	of	the	product	
subject	to	the	product	fee,	the	party	acquiring	the	
packaging	material	from	the	first	domestic	reseller	
can	also	assume	the	fee	payment	obligation,	pro-
vided	that	at	least	60%	of	the	product	in	question	is	
sold	abroad.	

•	 A	new	provision	is	that	no	product	fee	obligation	
will	arise	if	the	products	subject	to	the	product	fee	
are	sold	to	a	domestic	economic	operator	by	the	
person	who	has	placed	them	on	the	market,	but	
the	seller	arranged	for	the	transportation	of	the	
products	to	a	foreign	destination,	and	it	must	be	
demonstrated	that	the	products	have	actually	been	
transported	abroad.	

Changes related to excise duty

•	 In	certain	excise	procedures,	registers,	and	reports,	
the	new	regulations	make	it	possible	to	apply	the	CN	
codes	currently	in	effect.	

•	 From	2014,	authorized	tax	warehouse	operators	will	
no	longer	have	to	keep	customer	records.

•	 More	stringent	rules	will	apply	to	the	increase	of	
excise	guarantees.	If	a	registered	trader	or	author-
ised	tax	warehouse	operator	is	required	to	increase	
the	excise	guarantee	but	fails	to	do	so,	the	customs	
authority	may	suspend	or	revoke	their	trading	or	
warehouse	operating	licence.

•	 In	an	effort	to	curb	illegal	trade	in	tobacco,	new	reg-
ulations	have	been	introduced:	Owning	or	trading	in	
cured	and	fermented	tobacco	will	be	subject	to	prior	
registration.	Under	the	new	rules,	the	sale	of	items	
associated	with	tobacco	consumption	(rolling	paper,	
cigarette	tubes,	and	tobacco	injectors)	will	only	be	
permitted	in	points	of	sale	specified	in	Section	11	of	
Act CXXXIV of 2012 on reducing smoking among 
minors and on the retail of tobacco products.	The	
fines	that	may	be	imposed	for	violating	the	above	
rules	have	also	been	increased.

Changes related to public health product tax 

•	 From	1	January	2014,	the	following	goods	will	also	
be	subject	to	public	health	product	fee:	fruit	syrups	
specified	by	the	Hungarian	Food	Codex,	water-	and	
extract-based	fruit	syrups	specified	by	the	Hungar-
ian	Food	Codex	other	than	certain	extract-based	
fruit	syrups	specified	by	the	Hungarian	Food	Codex,	
and	preparations	for	making	beverages	that	fall	un-



hozzáadásával	előállított	készítményeket,	
ha	hozzáadott	cukrot	tartalmaznak	és	teljes	
cukortartalmuk	meghaladja	a	8	gramm	cukor/100	ml	
mennyiséget	és	gyümölcs-,	illetve	zöldségtartalmuk	
kevesebb	25%-nál.	Ezen	készítmények	adómértéke	
200	forint/liter	lesz.

Regisztrációs adót érintő jogszabály-
változások

•	 Megszűnik	a	papíralapú	adóigazolás,	ezáltal	
egyszerűsödik	a	gépjárművek	forgalomba	helyezése.	

Energiaadót érintő jogszabályváltozások

•	 2014.	január	1-jétől	az energiaadóról szóló 2003. 
évi LXXXVIII. törvény	lehetőséget	biztosít	a	
gazdálkodók	számára,	hogy	az	adómegállapítási	
időszakra	vonatkozóan	vissza	nem	igényelt	adót	
az	Art.	szerinti	elévülési	időn	belül	egy	későbbi	
adómegállapítási	időszakban	vonják	le	vagy	igényeljék	
vissza.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen 
kérdése merülne fel, kérjük, forduljon Deák Lászlóhoz 
(tel: +36 1 461 9590, e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com), 
Elkán Lászlóhoz (tel: +36 1 461 9233, e-mail: laszlo.
elkan@hu.pwc.com), vagy szokásos kapcsolattartó 
partneréhez.

der	customs	tariff	number	2106,	consisting	of	water	
and	extract,	with	a	taste	and	smell	characteristic	of	
the	indicated	flavour,	with	flavourings	and	additives,	
containing	added	sugar	in	a	total	amount	not	ex-
ceeding	8	grams	per	100	millilitres	and	with	a	fruit	
and	vegetable	content	of	less	than	25%.	The	tax	rate	
for	these	preparations	will	be	HUF	200	per	litre.

Changes related to registration tax

•	 Paper-based	tax	certificates	will	be	abolished,	which	
will	simplify	vehicles’	entry	into	service.	

Changes related to energy tax

•	 From	1	January	2014,	Act LXXXVIII of 2003 on 
Energy Taxes	will	allow	economic	operators	to	
deduct	or	reclaim	the	amount	of	tax	not	reclaimed	
in	a	given	tax	period	in	a	later	tax	period,	before	
the	period	of	limitation	specified	in	the	Act	XCII	of	
2003	on	the	Rules	of	Taxation	expires.	
	
	
If you have any questions regarding the above, 
please contact László Deák (phone: +36 1 461 9590, 
e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com), László Elkán 
(phone: +36 1 461 9233, e-mail: laszlo.elkan@
hu.pwc.com) or your relationship partner.
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