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HÍRLEVÉL 

 
 

a számlázásról szóló rendeletről és a 
reklámadóról 

 
 
Számlázásra vonatkozó változások 
 
Új rendelet jelent meg a számla és a nyugta 
adóigazgatási azonosításáról, valamint az 
elektronikus formában megőrzött számlák 
adóhatósági ellenőrzéséről. A 23/2014. (VI. 30.) 
NGM rendelet a korábbi 24/1995. (XI. 22.) PM 
rendeletet is felváltotta.  
 
 
A rendeletben a számlázó programmal szembeni 
követelményként jelenik meg az a kötelezettség, 
hogy meghatározott módon az adóhivatal számára 
bejelentsék. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
program nevét, azonosítóját, fejlesztőjének nevét és 
adószámát, az értékesítő vagy rendelkezésére 
bocsátó adószámát és a beszerzés vagy 
használatba vétel időpontját. A bejelentést 30 napon 
belül meg kell tenni. A program használatból történő 
kivonását is 30 napon belül jelenteni szükséges. 
 
A bejelentési kötelezettségre vonatkozó paragrafus 
október 1-vel lép hatályba. A korábban használatba 
vett számlázó programokat november 15-ig kell 
bejelenteni. 
 
A program fejlesztőjének, forgalmazójának 
nyilvántartást kell vezetnie a vevők adataival és az 
értékesítés időpontjával. 
 
A program értékesítésekor, rendelkezésre 
bocsátásakor a felhasználónak át kell adni a 
program fejlesztője által készített magyar nyelvű 
felhasználói dokumentációt. A program kizárólag a 
dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja 
végre. Funkció módosítás esetén is szükséges a 
módosításról egy leírást közzétenni. 
 
A számlázó program vásárlója köteles a program 
dokumentációt és valamennyi kiegészítést az adó 
megállapításhoz való jog elévüléséig megőrizni. 
 
Ha a számlakibocsátást meghatalmazott útján 
teljesítik, a kiállított számlákat haladéktalanul el kell 
juttatni a számlakibocsátásra kötelezettnek. A 
meghatalmazottnak és a számlakibocsátásra 
kötelezettnek írásban meg kell állapodni, és a 

 
 

 
NEWSLETTER 

 
 

about the decree on invoicing and  
advertising tax 

 
 
Changes referring to invoicing 
 
A new decree has been published about the 
identifying of invoices and receipts according to tax 
administration, and about the tax authority control of 
invoices preserved in electronic form.  
Simultaneously the Decree 23/2014. (VI. 30.) of the 
Minister for National Economy (NGM) replaced the 
Decree No. 24/1995 (XI. 22.) PM (of the Minister of 
Finance).  
In the decree there is an obligation referring to the 
invoicing program that it has to be reported to the 
tax authority in a certain way. The report has to 
contain the name and ID of the invoicing program, 
the name and tax number of the developer, the tax 
number of the one selling or making it available, and 
the date of purchasing or start of usage. The 
deadline of reporting is within 30 days. If the 
program is withdrawn from use, than it has also to 
be reported within 30 days. 
 
The paragraph referring to the reporting obligation is 
effective from 1st October 2014. In case of software 
used earlier, the reporting deadline is the 15th of 
November.  
 
The developer and distributor of the program have to 
keep records with the data of the buyers and time of 
sale. 
 
At the time of selling or making available the 
program, documentation in Hungarian language 
written by the developer has to be given to the user. 
The program may accomplish solely those functions, 
which are in the documentation. In case of 
modification of the function description about the 
modification has to be published.     
 
The buyer of the invoicing program must preserve all 
of the program's documentation and complements 
until the right for determining tax is elapsed.  
 
If the invoicing is fulfilled by a mandatory, the issued 
invoices have to be immediately sent to the principal 
with obligation of issuing. The mandatory and the 
principal with obligation of issuing have to agree in 
writing, and the agreement has to contain the 



  

megállapodásnak a számla előállítás során 
alkalmazott sorszámtartományt is meg kell jelölnie. 
Amennyiben a meghatalmazott több megbízó 
részére bocsát ki számlát erről elkülönített 
nyilvántartást köteles vezetni. 
 
A számla kibocsátónál maradó elektronikus 
példányának megőrzését a továbbra is a digitális 
archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) 
GKM rendelet rendelkezései szerint lehet megtenni. 
A papír alapú dokumentumok megőrzésére a 
13/2005 (X. 27.) IHM rendelet előírásait kell 
alkalmazni. 
 
Az elektronikus formában megőrzött számla és 
nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az 
adóhatóság részére elektronikus kimenetet, és az 
adatok külső adathordozóra történő archiválását 
biztosítani. 
 
Reklámadó 
 
Új adónemként jelent meg 2014 év közben a 
reklámadó. Ami alapján a reklám közzététele és 
bizonyos esetekben a közzététel megrendelés 
adókötelesség vált a meghatározott értékhatárok 
túllépése esetén. 
 
Reklám közzétételét végző adóalany évi 500 millió 
forintos adóalapig 0 százalékos kulccsal adózik. Az 
ezt meghaladó adóalapra jutó adó összege sávosan 
növekszik. Az adóalap az adóköteles nettó árbevétel 
és a saját célú reklám közzétételének az összege. 
 
Kapcsolt vállalkozások esetén az adóalapot 
összevontan kell számítani. Majd az így kiszámított 
adó összegét az adóalap arányában megosztani a 
vállalkozások között. 
 
A reklám közzétételt végző adóalanynak 
nyilatkoznia kell a megrendelő felé arról, hogy a 
reklámadó kötelezettség terheli-e őt. 
 
A reklámot megrendelőnek abban az esetben van 
adókötelezettsége, ha a reklámot szolgáltató nem 
tesz nyilatkozatot és a havi összesített nyilatkozat 
nélküli reklám megrendelések értéke meghaladja a 
2,5 millió forintot. Adóalap ebben az esetben a 2,5 
millió forintot meghaladó összeg, az adókulcs 20 
százalék. 
 
Reklám megrendelőknél a kapcsolt vállalatok 
adóalapját nem kell összevontan meghatározni. 
 
A társasági adó törvény a reklámközzététel 
megrendelőjénél a továbbiakban nem ismeri el 
vállalkozás érdekében felmerült költségnek a reklám 
közzététellel kapcsolatban elszámolt költséget, ha 
az adóalany nem rendelkezik a reklám szolgáltató 
nyilatkozatával. Ez a rendelkezés értékhatártól 

numbering range that is to be applied when 
producing the invoice. If the mandatory issues 
invoices instead of more principals, than he is 
obliged to keep a separate registry about that.    
 
 
The preservation of electronic copies, which are 
stored at the invoice issuer, shall be made according 
to the provisions of Decree No. 114/2007 (XII. 29.) 
GKM about digital archiving. About the preservation 
of paper-based documents the provisions of Decree 
No. 13/2005 (X.27.) IHM is to be applied.    
 
 
During the control of electronic invoices and receipts 
the taxpayer is obliged to ensure the electronic 
output for the tax authority and the archiving of data 
onto an external data carrier.   
 
 
Advertising tax 
 
Advertising tax has appeared as a new tax category 
during 2014. Based on that the publishing of 
advertisements and in certain cases the order of 
publishing has become taxable in case of exceeding 
the determined limit of value.  
 
Advertisement publishing taxable person is paying 
tax with 0% tax rate until the tax base of yearly 500 
million HUF. If the amount of tax base exceeds that, 
the tax rate increases progressively in brackets. The 
tax base is the amount of taxable net sales revenue 
and of publishing advertisement for own purposes.        
In case of related companies the tax base must be 
calculated aggregately, and then the calculated 
amount of tax has to be shared among the related 
party taxpayers in proportion to the tax bases.  
 
The advertisement publisher taxable person has to 
declare towards the ordering party, if he has 
taxpaying liability. 
 
The party ordering the advertisement has tax liability 
if the advertisement publisher does not publish a 
statement and the monthly aggregated value of 
advertisement orders without a statement exceeds 
2,5 million HUF. In this case tax base is the amount 
exceeding 2,5 million HUF, tax rate is 20 %.  
 
 
The tax base does not have to be determined 
aggregately for related parties ordering the 
advertisement.           
The Act on Corporate Tax does not recognize 
further the accounted costs related to advertisement 
publishing as costs occurring in the interests of the 
company for the ordering party of advertisement if 
the taxable person does not have the declaration of 
the advertisement publisher. This provision is 



  

független. 
 
Ezekről a költségekről nyilvántartást is szükséges 
vezetni. Mivel a törvény ennek a formájáról a nem 
rendelkezik, az Art. megfelelő rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza 
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja 
a jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét. 
 

independent from the limit of value.  
 
Register has also to be kept about these provisions. 
As the Act does not prescribe the form of that, the 
corresponding provisions of the Act on the Rules of 
Taxation have to be applied.   
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence. 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
 
Our newsletter has information purpose; it does not 
contain the regulation changes entirely and 
complement the substantial knowledge of the 
regulations and their changes. 
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