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HÍRLEVÉL 

 
 

a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról 
 
 
 
Általános forgalmi adó 
 
Az időszakos elszámolású ügyleteknél változik a 
teljesítés időpontját meghatározó szabály 2016. 
január 1-től.  
Főszabály szerint a teljesítés időpontja az 
elszámolás vagy fizetéssel érintett időszak utolsó 
napja. A főszabálytól két esetben van eltérés az új 
szabályok alapján. 
Amennyiben a számla kiállítás időpontja és a fizetési 
határidő is korábbra esik, mint az elszámolással 
vagy fizetéssel érintett időszak, akkor a számla 
teljesítési dátuma a kiállítás időpontja. 
Ha a fizetési határidő az elszámolással vagy 
fizetéssel érintett időszak utáni időpontra esik, akkor 
a teljesítési dátum a fizetési határidő, de legkésőbb 
az érintett időszak utolsó napját követő harminc nap. 
A könyvviteli, könyvvizsgálói, adótanácsadói 
szolgáltatások esetében korábban, 2015. július 1-től 
kell alkalmazni a szabályozást. 
 
 
 
 
 
A motorbenzin áfa tartalma levonhatóvá válik, ha 
úgy használják fel, hogy az közvetlen anyagjellegű 
ráfordításként beépül más termékértékesítés 
adóalapjába.  
 
 
A sertés ágazatban korábban bevezetett, 
feldolgozókat érintő 5%-os áfa kulcsot kiterjesztették 
a nagy testű élőállatokra. 
 
2015. január 1-től a nem adóalany részére nyújtott 
távközlési, rádió- és televízióműsor szolgáltatás és 
az elektronikusan nyújtott szolgáltatás teljesítési 
helyét az igénybe vevő letelepedettsége, lakóhelye, 
szokásos tartózkodási helye határozza meg. 
 
 
Fordított adózást vezetnek be egyes vas és acélipari 
termékek értékesítésére 2018. december 31-ig. Az 
érintett termékek vtsz szám szerinti listája a törvény 
mellékletében található meg. 
 
 

 
 

INFORMATIONSBRIEF 
 

 
Über die angenommenen Gesetzänderungen 
2015 
 
 
Mehrwertsteuer 
 
Bei den Transaktionen mit periodischer Abrechnung 
wird die Regelung des Termins der Leistung ab 01. 
Jänner 2016  in der Kraft treten.  
Nach der Hauptregelung ist der Zeitpunkt der 
Leistungserfüllung der letzte Tag der Verrechnung 
oder  des von der Zahlung betroffenen Zeitraums. 
Eine Abwandlung gibt es in zwei Fällen aufgrund der 
neuen Regelung. 
Falls das Datum der Ausstellung und die 
Zahlungsfrist sich früher entsteht, als das Zeitraum 
der Abrechnung oder der Zahlung, dann wird das 
Datum der Leistungserfüllung mit dem Datum der 
Ausstellung überstimmend. 
Falls das Datum der Zahlungsfrist nach dem 
Zeitraum der Abrechnung fällt, dann ist das 
Erfüllungsdatum der Tag der Zahlungsfrist, aber 
spätestens am 30-sten Tag nach dem letzten Tag 
des betroffenen Zeitraums. 
Im Falle der Dienstleistungen von Buchführung, 
Wirtschaftsprüfung  Steuerberatung soll die 
Regelung früher, ab 1. Juli 2015 angewendet 
werden.  
  
Der Mehrwertsteuerbetrag des Motorbenzins wird  
abziehbar, wenn es so angewendet wird, dass es 
sich in die Besteuerungsgrundlage anderes 
Produktverkaufes als direkter Materialaufwand 
einbaut.  
 
Der früher im Sektor der Schweine eingeführte, die 
Bearbeiter betreffende 5%ige Mehrwertsteuersatz 
wird auf die großen lebenden Tiere ausgedehnt.  
 
Ab 01.01.2015 wird der Ort der Erfüllung bei der 
Dienstleistung von Fernmeldetechnik, Radio-
Fernseherprogramme und bei der elektronischen 
Dienstleistung, die für Privatpersonen geboten 
werden, nach der Ansässigkeit, Wohnort, 
Aufenthaltsort der Leistungsnehmer bestimmt. 
 
Die verkehrte Versteuerung wird bis 31.12.2018 für 
den Verkauf von einigen Eisen und Stahlprodukten 
eingeführt. Die Liste über die Zolltarifnummer der 
betroffenen Produkte ist in dem Anhang des 
Gesetzes zu finden. 
 



  

Munkaerő-kölcsönzés és iskolaszövetkezeti 
szolgáltatás igénybevétele esetén is fordított 
adózást vezet be a törvénymódosítás. 
 
Módosul a számlák kötelező tartalmi eleme az Art. 
változása miatt. Kötelező tartalmi elem lesz a 
legalább 1 millió forint áthárított áfát tartalmazó 
számlák esetén a vevő, igénybevevő adószáma. 
 
 
 
Társasági adó 
 
Kibővült a kapcsolt vállalkozások köre. 2015. január 
1-től akkor is kapcsolt vállalkozásnak minősül két 
vállalat, ha az ügyvezetés egyezőségére tekintettel 
üzleti és pénzügyi politikára vonatkozóan döntő 
befolyásgyakorlás valósul meg az adózó és más 
személy között. 
 
 
Változott a jövedelem-(nyereség-) minimum 
meghatározásának a módja. Az összes bevételt 
nem lehet csökkenteni az eladott áruk beszerzési 
értékével és a közvetített szolgáltatások értékével. 
 
 
2015. január 1-je után keletkező elhatárolt 
veszteség felhasználási ideje 5 évre csökken. 
A korábban keletkezett elhatárolt veszteségek 
felhasználhatóak 2025. december 31-ig. 
 
 
Felsőoktatási intézménynek legalább öt évre szóló 
támogatási megállapodás alapján kifizetett összeg 
50%-a adóalap-kedvezményként vehető figyelembe. 
A kedvezmény igénybevételéhez adózónak 
rendelkeznie kell a felsőoktatási intézmény 
igazolásával. 
 
 
A transzferár nyilvántartás készítése során, 
amennyiben az adatbázisból leszűrt minta indokolttá 
teszi az interkvartilis tartományra további szűrés 
végezhető el. 
 
 
A filmalkotás, előadó-művészeti vagy látvány-
csapatsport támogatás 2015-től kezdődően 
felajánlás útján is nyújtható. Adózó a befizetett 
adóelőleg, adó-kiegészítés és bevalláskor befizetett 
adó összegére tehet felajánlást. Adóelőleg esetén a 
befizetett összeg 50%-ig, más esetben az összeg 
80%-ig terjedhet a felajánlás. Az adóhivatalnak 
megfizetett összegből a felajánlott részt az 
adóhivatal 15 napon belül utalja át a 
kedvezményezettnek. 
A felajánlott összegre tekintettel jóváírásra jogosult 
az adózó. Adóelőleg és adóelőleg-kiegészítésből 
felajánlott összeg 7,5%-ra, fizetendő adóból juttatott 

Für die Inanspruchnahme der Dienstleistung der 
Arbeitskraftverleihung und Schulgenossenschaft 
wird auch die verkehrte Versteuerung eingeführt. 
 
Der vorgeschriebene Inhalt der Rechnungen wird 
sich wegen der Änderung des Gesetzes der 
Steuerung modifizieren. Es wird vorgeschrieben, 
dass an den Rechnungen, wo die Mwst Inhalt über 1 
Million liegt, soll die Steuernummer der Kunde 
angegeben werden. 
 
Körperschaftssteuer 
 
Der Kreis der verbundenen Unternehmen erweiterte 
sich. Ab 01.01.2015 wird zwei Unternehmen auch 
als verbunden gelten, wenn angesichts der 
Gleichheit der Geschäftsführung sich ein 
entscheidender Einfluss bezüglich der finanziellen 
und Geschäftspolitik zwischen dem Steuerzahler 
und einem andere Person verwirklicht.       
 
Die Methode der Bestimmung des Ertragsminimums 
(Gewinnminimums) hat sich geändert. Das 
Gesamteinkommen kann nicht mit den 
Anschaffungskosten der verkauften Waren und der 
verkauften Dienstleistungen vermindert werden.    
 
 Die Anwendungszeit des ab 2015 entstehenden 
abgegrenzten Verlustes vermindert sich auf 5 Jahre. 
Die früher abgegrenzten Verluste sind bis 31. 
Dezember 2025 anwendbar.     
 
 
50% vom Wert der für Hochschuleinrichtung 
aufgrund vertragsmäßiger fünfjähriger Vereinbarung 
geleisteten Unterstützung wird das Ergebnis vor 
Steuern vermindern. Insofern der Steuerzahler 
verfügt über die Bestätigung des unterstützten 
Institutes.    
 
 
Bei der Transferpreisdokumentation kann der 
Steuerzahler - insofern es begründet ist - beim 
angewendeten Muster wegen Herausfiltern extremer 
Werte eine weitere Verengung erledigen. 
 
 
Die Unterstützung von Filmschöpfung, darstellenden 
Künsten und Mannschaftsport kann sich ab 2015 
auch so verwirklichen, dass der Steuerzahler bis zu 
50% der eingezahlten Steuervorauszahlung, in 
anderen Fällen (Ergänzung der Steuer bzw. bei der 
Erklärung eingezahlte Steuer) bis zu 80% über die 
Dedikation für begünstigtes Ziel disponiert.  Das 
Steueramt überweist den angebotenen Teil der 
eingezahlten Summe dem Begünstigten innerhalb 
von 15 Tagen 
Im Hinblick auf den angebotenen Betrag ist der 
Steuerzahler zu einer Gutschrift berechtigt. 
Berechtigt auf 7,5% des aus Steuervorauszahlung 



  

összeg 2,5%-ra. A jóváírást az adózó társasági adó 
folyószámlájára vezetik át a bevallás esedékességét 
követő második hónapban. A jóváírás adómentes 
bevétel. 
 
 
 
 
Amennyiben a kimutatott üzleti vagy cégértékre 
számviteli szempontból értékcsökkenést számolnak 
el, adó szempontjából 10%-os értékcsökkenés 
érvényesíthető.  
 
 
 
Adózás rendje 
 
A törvény az alapelvek között rögzíti, hogy az 
adóhatóság ellenőrzése során az egyik adóalanynál 
minősített jogviszonyt a másik érintett adóalanynál 
nem minősítheti másféleképpen. Az első 
adóalanynál tett megállapításokat hivatalból köteles 
figyelembe venni. 
 
 
Bevezetésre került az Elektronikus Közúti 
Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (röviden EKAER), 
aminek a célja az áruk nyomon követése. Csak 
érvényes EKAER szám birtokában lehet 2015. 
január 1-től útdíjköteles gépjárművel bármely 
terméket és egyes kockázatos termékeket nem 
útdíjköteles járművel is (mennyiségi és értékhatár 
felett) szállítani. A kötelezettség érinti az Unióból 
származó beszerzést és oda irányuló értkesítést és 
a magyarországi első nem végfelhasználó részére 
történő értékesítést is. 
 
 
A 2012-ben bevezették a 2 millió forint feletti áfa 
tartalmú számlákra a tételes adatszolgáltatást. 2015. 
január 1-től ezt az 1 millió forint feletti áfa tartalmú 
számlák esetén kell megtenni. 
Az adózó dönthet úgy is, hogy az összes 
számlájáról adatot szolgáltat az adóhatóságnak. 
 
 
 
Jogelőd nélkül alakult társaságnak a bejelentkezés 
évében és az azt követő évben havonta kell áfa 
bevallást benyújtania. 
 
 
Amennyiben egy jövedelem az érvényben lévő 
kettős adózást elkerülő egyezmény alapján 
Magyarországon és a külföldi államban sem 
adóztatható Magyarország nem mentesíti ezt az 
jövedelmet az adóztatás alól. 
 
Adózó képviseleténél a könyvvizsgálók is 
könyvvizsgálói minőségükben eljárhatnak. 

und aus der Ergänzung der Steuervorauszahlung 
angebotenen Betrags, und auf 2,5% des aus der 
bezahlten Steuer angebotenen Betrags. 
Die Gutschrift wird auf das Körperschaftssteuer-
Konto der Steuerzahler gebucht in zwei Monaten 
nach der Fälligkeit der Erklärung. Die Gutschrift ist 
steuerfrei.    
 
Falls auf den Geschäftswert nach dem 
Rechnungswesen eine Abschreibung verrechnet 
wird, kann man 10% Abschreibung bei der 
Steuerung geltend machen. 
 

 
 
Die Ordnung der Steuer 
 
Im Gesetz wird es deklariert, dass die 
Steuerbehörde bei ihrer Prüfung das bei dem einen 
Steuersubjekt qualifizierte Rechtsverhältnis bei dem 
anderen beteiligten Steuersubjekt nicht anders 
bewerten kann. Die beim ersten Subjekt gemachten 
Feststellungen muss die Steuerbehörde von Amts 
wegen berücksichtigen.    
   
Das Elektronische Kontrollsystem vom 
Warenverkehr des Straßenverkehrs (kurz: EKAER) 
wurde eingeführt, welches Ziel die Verfolgung der 
Waren ist. Ab 01.01.2015 darf man nur mit gültige 
EKAER Nummer mit mautpflichtigen Fahrzeuge die 
Waren, und einige gefährliche Waren mit 
Fahrzeugen, die nicht mautpflichtig sind, (über 
quantitative Grenze und Wertgrenze) liefern. Die 
Verpflichtung betrifft sich den aus der EU 
stammenden Einkauf und den nach der EU 
gerichteten Verkauf und der Verkauf in Ungarn, die 
nicht für den Endverbraucher verwertet ist. 
  
Im Jahre 2012 wurde auf die Rechnungen mit mehr 
als 2 Millionen HUF MwSt-Inhalt die postenweise 
Datenleistung in der Mwst-Erklärung eingeführt. Ab 
nächstes Jahr soll es ab 1 Million HUF gemeldet 
werden.  
Der Steuerzahler kann  auch so entscheiden, dass 
er von alle ihren Rechnungen Daten für das 
Finanzamt leistet. 
 
Die Gesellschaft, die ohne Rechtsvorgänger 
gegründet wurde, muss im Jahr der Anmeldung und 
im folgenden Jahr monatlich die Mwst-Erklärung 
einreichen. 
 
Im Grunde der Vereinbarung der Vermeidung der 
Doppelsteuerung, falls das Einkommen in Ungarn 
und im Ausland  nicht besteuerbar ist, dann entlastet 
Ungarn dieses Einkommen von Steuer nicht. 
 
 
Bei der Vertretung des Steuerzahlers können auch 
Wirtschaftsprüfer, als Wirtschaftsprüfer verfahren. 



  

 
Amennyiben az adóhatóság, olyan több adózót 
érintő szerződéses vagy egyéb kapcsolatot észlel, 
ami arra utal, hogy az adótörvények kijátszása a cél 
értesítheti az érintett feleket. 
 
 
Számvitel 
 
Az exportértékesítésre jutó fuvarköltséget 2015-től, 
de az adózó döntése alapján már 2014-től 
kezdődően nem kell belföldi és külföldi szakaszra 
megbontani. Ezért a későbbiekben a külföldi 
útszakaszra jutó díj nem az export értékesítés 
árbevételét csökkenti. 
 
 
Személyi jövedelemadó 
 
Növelik a családi kedvezményt a kétgyermekes 
családoknál. 2016-tól kezdődően fokozatosan 
emelkedve 2019-ig éri el az adóalap-kedvezmény az 
eltartottankénti 125 ezer forintot. Ami 20 ezer forint 
adókedvezményt eredményez. 
 
 
 
Bekerült a törvénybe az első házasok kedvezménye. 
Ami a házasságkötés után 24 hónapig illeti meg 
azokat a házaspárokat, ahol legalább az egyik fél 
első házasságát köti. A kedvezmény mértéke 
31.250 Ft, ami 5 ezer forint adócsökkenést 
eredményez. A törvényt csak a 2014. december 31. 
után megkötött házasságokra alkalmazható. 
 
 
 
A 2014-es évben 35,7%-os adózással (szja és eho 
összesen) adható béren kívüli juttatásokból a 
korábbi egyedi értékhatárok figyelembevételével 200 
ezer forint értékű juttatás adható 2015-ben.  
A 200 ezer forintos kereten felül további 250 ezer 
forint adható Szép kártya juttatásként 35,7%-os 
kedvezményes kulccsal. 
 
Helyi adó 
 
Az önkormányzatok az illetékességi területükön 
helyi adókat vagy települési adókat vezethetnek be. 
Az adó bármely olyan adótárgyra kivethető, amelyet 
közteher nem terhel, vagy törvény nem tilt. 
A bevezetett helyi és települési adókról a Magyar 
Államkincstárnak adatot kell szolgáltatni. A Kincstár 
ezeket az adatokat a honlapján közzéteszi. 
 
 
 
Illeték törvény 
 
Amennyiben két fél az alapján minősül csak kapcsolt 

 
Wenn das Steueramt solche Beziehungen oder 
Verträge erkennt, die mehrere Steuerzahler 
betreffen und darauf hinweisen, dass derer Ziel das 
Anspiel der Gesetzte ist, kann das Steueramt die 
betroffenen Parteien darüber informieren. 
 
Rechnungswesen 
 
Die Güterfrachten, die sich zu dem Erlös aus dem 
Export gehören, sollen ab 2015, oder nach der 
Entscheidung des Steuerzahlers schon im 2014 
nicht für inländische und ausländische Strecke 
aufgeteilt werden. Deshalb reduzieren die Kosten 
der ausländischen Strecke nicht den Erlös des 
Exportverkaufs. 
 
Einkommensteuer 
 
Aufgrund des Gesetzes wird die 
Familienermäßigung bei Familien mit zwei Kindern 
erhöht. Ab 2016 wird die Ermäßigung der 
Besteuerungsgrundlage bis 2019 stufenweise die 
125 Tsd. HUF pro Unterhaltsberechtigte erreichen. 
Was eine Steuerbegünstigung von 20 Tsd. HUF 
bedeutet. 
 
Die Vergünstigung der erstmal Verheirateten ist im 
Gesetz aufgenommen. Die Vergünstigung steht zu 
den Ehepartnern bis 24 Monaten nach der 
Eheschließung zu, wo zumindest einer der 
Ehepartner ihre erste Ehe schließt. Der Betrag der 
Vergünstigung ist 31.250 HUF, die 5 Tsd. HUF 
Steuerverminderung resultiert. Das Gesetz bezieht 
sich nur für die Ehe, die nach 31.12.2014 gebunden 
wurde. 
 
Die Wertgrenze der Sozialnebenleistungen, die mit 
35,7% (Lohnsteuer, Gesundheitszuschuss) 
gesteuert sind, ist im 2015 auf 200Tsd HUF 
beschränkt. 
Über die 200Tsd HUF kann man weiteres 250Tsd 
HUF als „Szép Karte” Nebenleistung geben, 
ebenfalls mit 35,7%Steuer. 
 
Steuer der Stadt 
 
Die Selbstverwaltungen könnten auf ihrem 
Ansässigkeitsort lokale oder Gemeindesteuer 
einführen. Die Steuer könnte auf irgendwelche 
Steuerobjekte auferlegt werden, welche nicht von 
öffentlichen Lasten belastet sind, oder nicht durch 
Gesetz verboten sind. 
Über die eingeführten Steuer soll man dem Fiskus 
Daten leisten. Der Fiskus veröffentlicht diese Daten 
auf ihre Webseite.  
 
Gesetz der Gebühr 
Wenn zwei Unternehmer als verbundene 
Gesellschaften gelten, weil die Geschäftsführung 



  

félnek, hogy az ügyvezetés megegyezik és így 
valósul meg a döntő befolyásgyakorlás, az ilyen 
esetben az ingatlanátadás nem illetékmentes. 
 
 
Reklámadó 
 
A 2014. augusztus 15-től hatályos törvény 2015. 
január 1-vel több ponton módosul. 
 
Nem keletkezik adókötelezettsége a reklám 
megrendelőnek, ha ugyan nincs nyilatkozata a 
közzétevőtől a reklámadó megfizetéséről, de azt 
hitelt érdemlően kérte és miután nem kapta meg ezt 
a tényt bejelenti az adóhatóságnál. 
Abban az esetben se keletkezik adókötelezettség, 
ha nem kapott nyilatkozatot, de a reklámközzétevő 
megtalálható az adóhatóság nyilvántartásában, mint 
adófizetését jogszerűen teljesítő adóalany. 
 
 
A törvény kimondja, hogy az adókötelezettség 
független az adóalany honosságától. 
 
20 Milliárdot meghaladó adóalap esetén az adókulcs 
50%-ra növekszik. 
 
 
Környezetvédelmi termékdíj 
 
Kiterjesztették a termékdíj köteles termékek körét. 
2015-től adózni kell az egyéb műanyag termékek, az 
egyéb vegyipari termékek és az irodai papír után is.  
A már korábban termékdíj kötelessé tett 
termékeknél több esetben változott a díjtétel. 
 
 
 
 
Pénzintézeti különadó 
 
Külföldi befektetési jegyeket Magyarországon 
forgalmazó társaságoknak az itthon eladott 
értékpapírok után és a Magyarországon bejegyzett 
befektetési alap-kezelőknek nettó eszközértéke után 
0,05%-os éves adót kell fizetni. Az adó alapja az 
eszközérték átlagos napi állománya. 
 
 
Pénzügyi tranzakciós illeték 
 
Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
lebonyolított fizetési műveletek után az éves illeték 
800 Ft-ra, érintés nélküli funkcióval rendelkező 
eszköz esetén 500 Ft-ra változik. 
 
 
 
 
 

übereinstimmt und so sich der entscheidende 
Einfluss verwirklicht, sind die Immobilienübergaben 
in solchen Fällen nicht gebührenfrei. 
 
 
Werbungsteuer 
 
Das ab dem 15.08.2014 geltende Gesetz wird ab 
01.01.2015 mehrfach geändert. 
 
Für den Auftraggeber der Werbung entsteht sich 
keine Steuerverpflichtung, wenn er keine 
Bestätigung über die Einzahlung der Werbungsteuer 
hat, jedoch er es verlangt hat, und trotzdem nicht 
erhalten hat, und diese Tatsache er an das 
Finanzamt meldet. 
Es entsteht sich auch keine Steuerverpflichtung, 
wenn der Auftraggeber keine Bestätigung erhalten 
hat, aber der Veröffentliche von Werbung ist beim 
Finanzamt als rechtmäßiger Steuerzahler registriert. 
 
Nach dem Gesetz ist die Steuerverpflichtung 
unabhängig von der Ansässigkeit des Steuerzahlers. 
     
Bei mehr als 20Milliard Steuergrundlage erhöht sich 
die Steuer auf 50%. 
 
 
Produktgebühr für Umweltschutz 
 
Der Kreis der produktgebührenpflichtigen Produkte 
wird ausgedehnt. Ab 2015 soll man nach den 
sonstigen Kunststoffprodukten, chemischen 
Produkten und Büropapier Steuer zahlen.     
Bei der früher als produktgebührenpflichtig 
gemachten Produkten wird sich der Gebührensatz in 
mehreren Fällen ändern. 
 
 
Sondersteuer für Finanzinstitute 
 
Die Gesellschaften, die ausländischen 
Investmentzertifikate in Ungarn vertreiben, müssen 
nach den in Ungarn verkauften Wertpapieren, die in 
Ungarn eingetragenen Investmentverwalter nach 
dem netto Gesamtwert jährlich 0,05% Steuer 
zahlen. Der Grund der Steuer ist der tägliche 
durchschnittliche Bestand des Mittels. 
 
Finanztransaktionsabgabe 
 
Im Falle von Bezahlungen mit bargeldlosen Mitteln 
wird sich die jährige Abgabe auf 800 HUF ändern, 
im Falle von Geräten mit kontaktloser Funktion wird  
500 HUF Gebühr festgestellt.  
 
 
 
 
 



  

Élelmiszer lánc felügyeleti díj 
 
A napi fogyasztási cikkeket értékesítő 
adóalanyoknak sávosan növekvő felügyeleti díjat 
kell fizetniük a nettó árbevételük alapján. 
 
 
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. 
 

Lebensmittelketten-Überwachungsgebühr  
 
Steuersubjekte, die Waren des täglichen Bedarfs 
verkaufen, sollen aufgrund ihres Nettoumsatzerlöses 
stufenweise zunehmende Steuer bezahlen.  
 
Wenn Sie im Zusammenhang mit den oben 
Erwähnten weitere Informationen möchten, 
wenden Sie mit Vertrauen an unsere Mitarbeiter.  
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
Unser Informationsbrief dient als Orientierung, 
beinhaltet die Gesetzänderungen nicht vollständig 
und ersetzt die gründliche Kenntnisse der Gesetze 
und deren Modifizierungen nicht. 

 

http://www.itag-audit.hu/
http://www.itag-audit.hu/

