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Ismét közeleg december 20-a, vagyis a feltöltési  
kötelezettség határideje. 
 
Top up liability deadline 20 December is coming soon.  
 

 
  Beszámolójukat a naptári év alapján 

készítő vállalkozásoknak december 

20-i hatállyal - mely 2014-ben 22-e, 

hétfő - kell az éves várható adó ösz-

szegére kiegészíteniük a 2014-ben 

már megfizetett társasági- és, 

iparűzésiadó-előlegeket, innovációs 

járulékot, valamint a reklámadót és 

a szektorokra jellemző különadókat. 

 
 
Nem változott továbbra sem, hogy a 

társaságiadó-előleg kiegészítésére, feltöl-

tésre azok a társaságok kötelezettek, ame-

lyeknek a tárgyévet megelőző adóévben az 

éves szinten számított nettó árbevételük 

meghaladta a 100 millió forintot. A NAV 

felé a társaságiadóelőleg-kiegészítés beval-

lását 2014-ben a 1401-es nyomtatványon 

kell benyújtani. Amennyiben a társaságnak 

más adónemről is kell 1401-es bevallást 

készítenie december 20-i határidővel, 

akkor az eltérő bevallási időszak miatt a 

különböző adónemek bevallását nem lehet 

összevonni, a társaságiadó-előleg kiegészí-

tését külön nyomtatványon kell benyújta-

ni. 

 

Companies that prepare their finan-

cial statements on a calendar-year 

basis are required to top up their 

advances paid in 2014 for corporate 

income tax, local business tax, R&D 

contributions, advertising tax and 

sectoral special tax by the statutory 

deadline of 20 December – i.e. in 

practice by Monday, 22 December, 

2014. 

 
The corporate income tax topping-up obli-

gation continues to apply to companies 

with annual net sales revenues exceeding 

HUF 100 million in the tax year preceding 

the year under review. In 2014, the tax 

return for topping up corporate income tax 

advances has to be filed with the National 

Tax and Customs Authority using form 

1401. Companies that are also required to 

submit form 1401 by 20 December for 

another tax type will have to file a separate 

return for their corporate income tax top-

ping-up obligation. This is because, due to 

different reporting periods, different tax 

types cannot be combined on the same 

return. 
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Az előző évhez hasonlóan 2014-ben is 

bevallást kell tenni az iparűzésiadóelőleg-

kiegészítésről az önkormányzati adóható-

ság által rendszeresített nyomtatványon. A 

fővárosi önkormányzat részére a 2014-40. 

számú bevalláson kell teljesíteni a feltölté-

si kötelezettséget. Felhívjuk a figyelmüket 

arra is, hogy azon vállalatoknak, melyek 

több önkormányzati telephellyel rendel-

keznek, minden önkormányzat felé külön-

külön eleget kell tenniük e bevallási, illetve 

esetleges befizetési kötelezettségüknek. 

Továbbra is a társaságiadóelőleg–

kiegészítésre kötelezett vállalatoknak kell 

számolni az iparűzési adó-feltöltési kötele-

zettséggel. Tehát, a korábban említett 

értékhatár és így a mentesülés ugyanúgy 

érvényes iparűzési adóban, mint társasági 

adóban. 

 

 
A 2014.08.15. napján életbe lépett reklám-

adóról szóló 2014. évi XXII. törvény alap-

ján a médiaszolgáltatást nyújtó társaságo-

kat feltöltési kötelezettség terheli ennél az 

adónemnél is, december 20-i határidővel. 

A médiaszolgáltatás igénybe vevőinek a 

törvény szerinti bevallási kötelezettségen 

és a nyilatkozatok megfelelő beszerzésén 

kívül más teendője ebben az időszakban 

nincs. 

 

Amennyiben a 2014. december 20-ig telje-

sített adóelőlegek, illetve a kiegészítő fel-

töltés együttes összege nem éri el az adóévi 

várható adó 90%-át, úgy a vállalkozás a 

befizetett előleg és az adó 90%-ának kü-

lönbözete után 20% mulasztási bírságot 

fizet, már egy napos mulasztás esetén is. 

2014. január 1-jétől azonban, a feltöltési 

kötelezettség nem teljesítésének vizsgálata 

során az adóhatóság figyelmen kívül hagy-

ja az árfolyam-különbözetből származó 

eltérést. 

 
Az adóév végén, szintén december 20-i 

határidővel a vállalkozásoknak a szekto-

rokra jellemző különadó feltöltési kötele-

zettségük is keletkezik. Ez többek között az 

energiaellátók jövedelemadójára, a hitelin-

tézetek és pénzügyi vállalkozások járadé-

kára, a távközlési adóra és a távhőadóra 

vonatkozik. 

 

 

* * * 

 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 
bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 
forduljon szokásos kapcsolattartó partne-
réhez vagy Nagy Szilviához (tel: +36 1 461 
9356, e-mail: szilvia.nagy@hu.pwc.com). 
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As in previous years, companies are also 

obliged to file a tax return on their local 

business tax topping-up obligation with 

the local tax authorities, using the stand-

ard form designated for this purpose by 

those tax authorities. Taxpayers required 

to file their returns with the Municipality 

of Budapest must use form 2014-40. 

Please also note that companies with more 

than one permanent establishment will 

have to comply with their local business 

topping-up obligation separately for each 

municipality where they have a permanent 

establishment. Companies subject to the 

corporate income tax topping-up obliga-

tion will also have to top up their local 

business tax advances. The above revenue 

threshold for corporate income tax – and 

the exemption from the topping up obliga-

tion – also applies to local business tax. 

 
Under Act XXII of 2014 on Advertising 

Tax, which entered into force on 15 August 

2014, companies providing media services 

are required to top up their tax advances 

for advertising tax by 20 December. In 

this period, recipients of media services 

have no statutory obligations other than 

filing the relevant return and obtaining 

the required declarations. 

 

 

If the taxpayers concerned do not top up 

their tax advances to at least 90% of their 

expected annual tax liability by 20 De-

cember, they will have to pay a default fine 

of up to 20% of the difference between the 

tax advances already paid and 90% of the 

total tax amount, even for a one-day delay. 

However, from 1 January 2014, the tax 

authority will disregard foreign exchange 

differences when checking taxpayers’ 

compliance with the topping-up obliga-

tion. 

 
At the end of the tax year – also with a 

deadline of 20 December – companies are 

obliged to top up their advances for sec-

toral special taxes as well. This obligation 

applies, for example, to tax on the income 

of energy suppliers, tax on credit institu-

tions and financial enterprises, telecom-

munications tax and district heating tax. 

 

 

* * * 

 

If you have any questions regarding the 

above, please contact your usual relation-

ship partner or Szilvia Nagy (phone: 

+36 1 461 9356, e-mail: szil-

via.nagy@hu.pwc.com). 
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