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Hírlevél 
a 2018 évben hatályba lépő adótörvény 

változásokról 
 
 
2017 novemberében került kihirdetésre a 
parlament által elfogadott tárgyévi utolsó 
adócsomag. A 2017-es változások számos 
törvényt érintenek, a hatályba lépésük a 
legtöbb esetben 2018. január 1-én történik. 
 
Általános forgalmi adó 
 
Több termék és szolgáltatás áfa kulcsa 
csökken. 2018. január 1-től 27 százalékos áfa 
helyett 5 százalékos áfát kell fizetni az étkezési 
célra alkalmas hal után és a házi sertés vágási 
melléktermékei után. 18 százalékos áfa helyett 
5 százalék áfát kell fizetni az étkezőhelyi 
vendéglátás és az internet-hozzáférési 
szolgáltatás után. 
 
 
 
Az adóalanyoknak jelenleg is összesítő 
jelentést kell beadniuk az általuk kibocsátott és 
befogadott 1 millió forint áfa tartalmat elérő 
vagy azt meghaladó számlákról.  
2018. július 1-től ez a szabályozást több ponton 
is változni fog. Az adatszolgáltatás értékhatára 
100 ezer forintra csökken. Adatot szolgáltatni 
ettől az időponttól kezdve a számla minden 
áfatörvény által előírt kötelező tartalmi eleméről 
kell az áfabevallással együtt.  
 
 
A kiállított számlákról számlázóprogram 
használata esetén azonnali adatszolgáltatást 
kell teljesíteni elektronikus úton. 
Nyomtatványszámlák kitöltése esetén 500 ezer 
forintot meghaladó áfa tartalmú számlákról 
naponta, 500 és 100 ezer forint közötti áfát 
tartalmazó számlákról hetente kell adatot 
szolgáltatni. Ennek a kötelezettségnek a 
teljesítésére egy weboldalt létesítenek, ahová 
az adóalanyok feltölthetik az adatokat. 
 
 
 
 

Informationsbrief 
über die ab 2018 gültigen Modifikationen 

der Steuergesetze 
 
 

In November 2017 wurde das vom Parlament 
angenommene letzte Steuerpacket des Jahres 
verkündet. Die Modifikationen von 2017 
betreffen zahlreiche Gesetze, die meisten von 
diesen treten am 01.01.2018 in Kraft. 

 
Mehrwertsteuer 
 
Der Mehrwertsteuersatz von mehreren 
Produkten und Dienstleistungen wird gesenkt. 
Ab 01.01.2018 muss Mehrwertsteuer von 5% 
statt dem früheren 27% für die zum 
menschlichen Verzehr geeigneten Fische und 
für die Nebenprodukte von 
Schweineschlachtung bezahlt werden. 
Mehrwertsteuer von 5% muss statt dem 
früheren 18% für Bewirtung und für 
Internetzugangsdienstleistungen bezahlt 
werden. 
Die Steuersubjekte müssen auch derzeit einen 
Bericht über die ausgestellten und erhaltenen 
Rechnungen mit einem Mehrwertsteuerbetrag 
von mehr als 1 Mio. HUF einreichen. 
Diese Regelung wird mit Gültigkeit ab 
01.07.2018 in mehreren Posten verändert. Die 
Wertgrenze der Berichterstellung wird auf 100 
Tsd. HUF verringert. Seit diesem Zeitpunkt soll 
man Daten über alle durch das Gesetz 
vorgeschriebenen verbindlichen 
Inhaltselemente der Rechnungen in der 
Mehrwertsteuererklärung erteilen. 
Über die durch Rechnungsstellungprogramme 
erstellten Rechnungen soll man eine Online-
Datenübermittlung erfüllen.  
Falls Erstellung von Vordruckrechnungen soll 
man über die Rechnungen mit einem 
Mehrwertsteuerbetrag von mehr als 500 Tsd. 
HUF täglich, mit Mehrwertsteuerbetrag 
zwischen 500 und 100 Tsd. HUF wöchentlich 
berichten. Für Erfüllung dieser Berichtpflicht 
wird eine Web-Seite eingerichtet, wohin die 
Steuersubjekte die Daten aufladen können. 
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Új adózás rendjéről szóló törvény 
 
A 2003. évi XCII. adózás rendjéről szóló 
törvényt 2018-tól három új törvény váltja: az 
adózás rendjéről, az adóigazgatási 
rendtartásról és a végrehajtásokról szóló 
törvény. 
 
A 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
tartalmazza az adóigazgatási szabályokat. Az 
egyes adókötelezettségekre (bevallás, 
befizetés, adatszolgáltatás, nyilvántartás, 
bizonylatolás) és az ekáerre, online 
pénztárgépekre vonatkozó rendelkezéseket, az 
adóeljárások és adófizetési kötelezettségek 
elmulasztása esetén alkalmazandó 
szankciókat. 
 
A korábban hatályos adózás rendjéről szóló 
törvényből több rendelkezés változtatás nélkül 
került át más jogszabályokba, például az új 
adóigazgatási rendtartásról szóló törvénybe 
vagy az áfa törvénybe. 
 
2018. január 1-től az adózói minősítés 
nyilvános adattá válik és az adóhatóság a 
honlapján közzéteszi. A minősítést a csoportos 
adóalanyokra is kiterjesztik.  
 
A kockázatos adózóra kiszabható adóbírság 
minimuma a korábbi bírságtételek 50 
százalékáról 30 százalékra csökken. 
 
2018. január 1-től az adózónak lehetősége lesz 
az önellenőrzés megkezdésének 
bejelentésére. Az adóhatóság a bejelentéstől 
számított 15 napig nem indíthat ellenőrzést a 
bejelentett adónemre és adómegállapítási 
időszakra. A bejelentés nem kötelező és egy 
adónem, egy adott időszakára csak egyszer 
tehető meg. 
 
Ha az adóalany az adóellenőrzés 
megállapításairól hozott elsőfokú határozatban 
megállapított adókülönbözetet esedékességig 
megfizeti, és a fellebbezésről lemond, akkor az 
adóbírság 50 százalékának megfizetése alól 
mentesül. 
 

Neues Gesetz über die Abgabenordung  
 
Ab 2018 wird das Gesetz XCII. von 2003 über 
die Abgabenordnung mit drei neuen Gesetzen 
abgelöst: Gesetz über die Abgabenordung, 
über die Steuerverwaltungsordnung und über 
die Vollstreckungen. 
 
Das Gesetz CL. von 2017 über die 
Abgabenordung beinhaltet die 
Steuerverwaltungsregel, die Vorschriften für die 
einzelnen Steuerpflichten (Erklärung, 
Einzahlung, Datenleistung, Nachweis, Belege) 
und für das EKAER-System, für die Online-
Kassen, die Sanktionen, die bei Versäumnis der 
Steuerpflichten anzuwenden sind.  
 
 
Mehrere Vorschriften vom früher gültigen 
Gesetz über die Abgabenordung wurden ohne 
Veränderung in andere Gesetze umgesetzt, 
zum Beispiel ins Gesetz über die 
Steuerverwaltungsordnung oder ins 
Mehrwertsteuergesetz. 
Ab 01.01.2018 wird die Steuerzahlerbeurteilung 
öffentlich und wird an der Web-Seite des 
Steueramtes veröffentlicht. Die Beurteilung wird 
auch für die Steuersubjektgruppen erweitert. 
 
Der Minimumwert der Strafe, die an riskante 
Steuerzahler auferlegt werden kann, wird vom 
früheren 50% der Strafen auf 30% gesenkt.   
 
Ab 01.01.2018 hat der Steuerzahler die 
Möglichkeit, den Anfang der Selbstrevision 
anzumelden. Das Steueramt kann innerhalb 
von 15 Tagen nach der Anmeldung keine 
Revision über die angemeldete Steuerart und 
Steuerperiode anfangen. Die Anmeldung ist 
nicht verpflichtend und kann für eine Steuerart 
und für einen Zeitraum nur einmal gemacht 
werden.  
Wenn das Steuersubjekt den im Beschluss über 
die Feststellungen der Steuerrevision 
bestimmten Steuerdifferenzbetrag bis Fälligkeit 
bezahlt und auf die Einsprache verzichtet, dann 
wird er von der Bezahlung vom 50 Prozent der 
Strafe enthoben. 
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Nem kötelezhető szankciók megfizetésére az 
adózó, ha az adóhatóság honlapján közzétett 
tájékoztató alapján jár. Ez a kedvezmény nem 
vonatkozik a korábban közzétett információs 
füzetekre. 
 
2018. január 1-től megszűnik az adószám-
felfüggesztés jogintézménye. Az adószám 
törlése továbbra is megmarad.  
 
Egy korábbi változás értelmében 2018. január 
31-éig minden gazdasági társaságnak be kell 
jelentenie a NAV-hoz a külföldi pénzintézetnél 
vezetett, 2018. január 1-én élő valamennyi 
bankszámlája számát, illetve a számlát vezető 
külföldi pénzintézet nevét és a számlanyitás, -
megszüntetés napját is. Azokat, akik késve, 
hiányosan, vagy egyáltalán nem jelentik a 
külföldi bankszámlát, az adóhatóság 600 ezer 
Ft mulasztási bírsággal sújthatja. 
 
 
Új adóigazgatási rendtartásról szóló törvény 
 
 
A 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási 
rendtartásról tartalmazza az eljárási 
szabályokat az adóhatóság és az adózó 
viszonyában. 
 
Adózót eseti meghatalmazásoknál, néhány 
speciális eljárás kivételével, bárki képviselheti, 
nem feltétel a szakmai képzettség. 
 
 
Átmeneti rendelkezés alapján az adóhatósági 
eljárásoknál csak 2019.01.01-től kötelező a 
cégkapu használata. 
 
Az új törvény két fő ellenőrzési fajtát tartalmaz, 
az adóellenőrzést és a jogkövetési vizsgálatot.  
Jogkövetési vizsgálat esetén nem szabható ki 
adóhiány és adóbírság. 
 
 
A törvény új ellenőrzési határidőkről 
rendelkezik. Az ellenőrzés maximális hossza 
egyik adózónál se lehet több 365 napnál. 
 
 

Der Steuerzahler kann zur Bezahlung von 
Strafen nicht verpflichtet werden, wenn er laut 
Information von der Webseite des Steueramtes 
vorgeht. Diese Begünstigung bezieht sich nicht 
auf die früher veröffentlichten Informationshefte.  
 
Ab 01.01.2018 wird die Aussetzung der 
Steuernummer gelöscht. Das Löschen der 
Steuernummer besteht auch weiterhin. 
 
Gemäß einer früheren Änderung soll jede 
Gesellschaft bis 31.01.2018 die Kontonummer 
aller ihrer bei ausländischem Finanzinstitut 
geführten, am 01.01.2018 vorhandenen 
Bankkonten, den Namen des Finanzinstitutes 
und den Zeitpunkt der Kontoeröffnung, des 
Kontoschließens ans Finanzamt melden. Für 
diejenigen, die die ausländischen Bankkonten 
mit Verspätung, unvollständig oder gar nicht 
melden, kann das Steueramt eine Strafe von 
600.000 HUF auferlegen. 
 
Das neue Gesetz über die 
Steuerverwaltungsordnung 
 
Das Gesetz CLI von 2017 über die 
Steuerverwaltungsordnung beinhaltet die 
Verfahrensvorschriften zwischen dem 
Steueramt und dem Steuerzahler.  
 
Der Steuerzahler kann bei Bevollmächtigung für 
einzelne Fälle – mit Ausnahme von einigen 
speziellen Verfahren - von jedem vertreten 
werden, die Fachausbildung ist keine 
Voraussetzung. 
Laut vorübergehender Verordnung ist die 
Benutzung des Firmenportals bei 
Steuerverfahren nur ab 01.01.2019 verbindlich. 
 
Das neue Gesetz beinhaltet zwei wichtige Art 
von Revisionen, die Steuerrevision und die 
Kontrolle der Rechtstreue. Im Fall von der 
Kontrolle der Rechtstreue kann keine 
Steuerdifferenz und keine Strafe auferlegt 
werden.  
Das Gesetz schreibt neue Fristen für die 
Revisionen vor. Die Revision darf bei keinem 
Steuerzahler über 365 Tage dauern. 
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Végrehajtási eljárások 
 
A 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által 
foganatosítható végrehajtási eljárásokról 
tartalmazza a végrehajtási eljárás rendjét. 
 
 
Szja 
 
Emelkedik a lakhatási támogatás jogcímen 
adómentesen adható összeg. Az adott 
támogatás a foglalkoztatás első 24 hónapjában 
a minimálbér 60 százalékáig, a következő 24 
hónapban a minimálbér 40 százalékáig, majd 
az azt követő 12 hónapban a minimálbér 20 
százalékáig adómentes (2017-ben 40, 25, 
illetve 15 % volt). 2018-tól a támogatás már 
határozott idejű munkaviszonyban 
foglalkoztatottak számára is adható. 
 
 
Megszűnik a munkáltatói adómegállapítás 
lehetősége. A munkáltató már a 2017. évre 
vonatkozóan sem készíti el az 
adómegállapítást. Emellett viszont bővül azon 
magánszemélyek köre, akik számára a NAV 
elkészíti az adóbevallási tervezetet. 2017-re 
vonatkozóan már a mezőgazdasági őstermelők 
és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek 
számára is készül bevallási tervezet. 
 
 
Újabb 2.500 Ft-tal nő a családi adókedvezmény 
kedvezményezettenkénti havi összege a 
családjukban 2 eltartottat nevelő 
magánszemélyek esetében. 
 
2018-tól megszűnik a teljes életre szóló 
életbiztosítás (WL) adómentessége. A szabály 
értelmében a 2018 előtt kötött biztosítások 
rendszeres díja is adóköteles lesz 01.01-tól. 
 
 
 
Társasági adó 
 
2017.07.01-től új adóalap kedvezmény került 
bevezetésre az elektromos töltőállomásokkal 
kapcsolatosan. A töltőállomás bekerülési 

 
Vollstreckungsverfahren 
 
Das Gesetz CLIII von 2017 über die durch das 
Steueramt durchführbaren 
Vollstreckungsverfahren beinhaltet die 
Vollstreckungsverfahrensordnung. 
 
Einkommensteuer 
 
Der steuerfreie Betrag des Wohngeldes wird 
sich erhöhen. Das Wohngeld ist in den ersten 
24 Monaten der Beschäftigung bis zum 60 % 
des Mindestlohnes, in den folgenden 24 
Monaten bis zum 40 % des Mindestlohnes und 
in den folgenden 12 Monaten bis zum 20 % des 
Mindestlohnes steuerfrei (In 2017 war es 40%, 
25% bzw. 15%). Ab 2018 kann dieses 
Wohngeld auch schon für Mitarbeiter mit 
befristetem Arbeitsverhältnis bezahlt werden. 
 
 
Die Möglichkeit der Steuerveranlagung durch 
den Arbeitgeber wird erlöscht. Der Arbeitgeber 
erfüllt die Steuerveranlagung nicht mal für 2017. 
Daneben erweitert sich aber der Kreis der 
Privatpersonen, für die das Steueramt den 
Steuererklärungsentwurf erstellt. Für 2017 wird 
auch für die Erzeuger in der Landwirtschaft und 
für die Privatpersonen, die für 
Mehrwertsteuerzahlung verpflichten sind, 
erstellt. 
 
Die monatliche Summe der 
Familienermäßigung pro Begünstigte erhöht 
sich bei den Privatpersonen, die in der Familie 
2 Kinder erziehen, um 2.500 HUF. 
 
Ab 2018 wird die Steuerbefreiung der 
lebenslangen Lebensversicherung (WL) 
erlöscht. Laut der Regelung wird die 
regelmäßige Gebühr der Versicherungen, die 
vor 2018 abgeschlossen wurden, ab 
01.01.2018 auch steuerpflichtig.  
 
Körperschaftssteuer 
 
Ab 01.07.2017 wurde eine neue Ermäßigung 
bei den Stromtankstellen eingeführt. Der 
Anschaffungswert der Tankstelle kann von der 
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értéke levonható az adóalapból, de a levonás 
nem haladhatja meg a töltőállomás bekerülési 
értéke és a töltőállomásnak a befejezés 
adóévét követő 3 éves időszakban elért pozitív 
működési eredménye különbözetét. Az adóalap 
csökkentésre a beruházás befejezésének 
évében van lehetőség. Mivel az érvényesítés 
évében az eredményre vonatkozó tényadat 
még nem áll rendelkezésre, ha a ténylegesen 
igénybe vehető kedvezmény alacsonyabb lett, 
mint a kalkulált, az adóalap-növekmény 
összegét pótlékmentesen kell önellenőrizni. Az 
elszámolható kedvezmény maximuma 20 millió 
EUR töltőállomásonként. 
 
 
 
 
A fejlesztési adókedvezmény igénybe vehető a 
továbbiakban olyan termék-diverzifikációt 
eredményező induló beruházás vagy új eljárási 
innovációt eredményező induló beruházás után 
is, amelyet a Közép-Magyarország régió 
kormányrendeletben meghatározott 
támogatható településein nagyvállalkozás 
valósít meg. 
 
Az Európai Bizottság 2023. június 30-áig 
jóváhagyta a magyar sporttámogatási program 
meghosszabbítását. A sporttámogatási 
programot kiterjesztették a röplabdára is. 
 
2018.01.01.-től az adózó a beruházás, felújítás 
befejezésének adóévében csökkentheti 
adóalapját a munkavállalói bérlakás bekerülési 
értékeként, bekerülési értékének 
növekményeként kimutatott összeggel.  
 
 
 
2018. január 1-jétől megszűnik a bejelentett 
részesedéssé minősülés 10%-os értékhatára. 
Az új szabály a 2017. december 31-ét követően 
szerzett részesedésekre alkalmazandó. 
 
 
Helyi iparűzési adó 
 
Már 2017-ben is lehetőség van adóelőleg-
kiegészítés összegéről szóló bevallási 

Steuerbemessungsgrundlage abgezogen 
werden, aber der Abzug darf den Unterschied 
zwischen dem Anschaffungswert und der 
positiven Betriebsergebnisse in den 3 
Folgejahren nach dem Fertigstellungsjahr der 
Tankstelle nicht überschreiten. Die 
Reduzierung der Steuergrundlage ist im 
Fertigstellungsjahr der Investition möglich. Da 
im Jahr der Reduzierung noch keine 
endgültigen Angaben über das 
Betriebsergebnis zur Verfügung stehen, wenn 
die richtige Summe der Ermäßigung niedriger 
wird, als die kalkulierte, dann soll man eine 
Selbstrevision über die Summe der 
Steuergrundlageerhöhung ohne Zuschlag 
durchführen. Maximalwert der Ermäßigung 
beträgt 20 Mio. EUR pro Tankstelle. 
 
Die Steuerermäßigung nach den Entwicklungen 
kann man im Weitern auch nach solchen neuen 
Investitionen, die eine Produktdiversifikation 
oder eine neue Verfahrensinnovation 
resultieren, in Anspruch nehmen, die in den 
durch Regierungsverordnung bestimmten 
unterstützbaren Siedlungen der Region  
Mittelungarn von einem Großunternehmen 
verwirklicht werden.  
Die Europäische Kommission hat die 
Verlängerung des ungarischen 
Sportunterstützungsprogramms bis 30.06.2023 
genehmigt. Das Programm wurde auch für 
Volleyball erweitert. 
Ab 01.01.2018 kann die 
Steuerbemessungsgrundlage im 
Fertigstellungsjahr der Investition, der 
Renovierung um die ausgewiesene Summe des 
Anschaffungswerts oder des 
Anschaffungswertzuwachses der 
Arbeitnehmermietwohnung reduziert werden.  
 
Ab 01.01.2018 wird die Wertgrenze der 
Qualifikation als angemeldete Beteiligung von 
10% gelöscht. Die neue Regel ist für die nach 
dem 31.12.2017 erworbenen Beteiligungen 
anzuwenden. 
 
Örtliche Gewerbesteuer 
 
Es besteht schon in 2017 die Möglichkeit, die 
Steuererklärungspflicht über die Summe der 
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kötelezettség az állami adóhatóság felé történő 
teljesítésére az általános nyomtatványkitöltő 
program (ÁNYK) használatával. 
 
 
Új szabályozás alapján a NAV a cégbíróság 
útján létrejött cégről beérkezett adatokat az 
illetékes önkormányzati adóhatóság részére 
elektronikus úton megküldi, ezért az adózót 
nem terheli külön bejelentkezési kötelezettség 
a székhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. 
 
Egyéb adók, illetékek 
 
A szociális hozzájárulási adó és az 
egészségügyi hozzájárulás mértéke 
2018.01.01-től 22%-ról, 19,5%-ra csökken.  
 
Az ingatlan bérbeadóknak 2018-tól csak a 15 
százalékos szja-t kell fizetniük, mentesülnek a 
jelenlegi 1 millió forintot meghaladó bevételt 
sújtó 14 %-os eho megfizetése alól. 
 
2018. január 1-jétől a kisvállalati adó mértéke 
az adó alapjának 13 % az eddigi 14% helyett. 
 
2018-tól az ügyvédi irodák is választhatják a 
kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA).  
 
Tovább bővül az illetékmentes eljárások köre. 
2018.01.01-től illetékmentes lett például 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvény szerinti belső szabályzat 
jóváhagyására irányuló eljárás, a lakáscélú 
állami támogatás igénylésével kapcsolatos 
hatósági eljárások. 
 
 
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. 

 

Steuervorschussergänzung an das staatliche 
Steueramt zu erfüllen – mit Hilfe des 
allgemeinen 
Dokumentenausstellungsprograms (ÁNYK). 
 
Laut der neuen Regelung übermittelt das 
Steueramt die Angaben über die Firmen, die bei 
dem Firmengericht eingetragen wurden, 
elektronisch an die örtliche Selbstverwaltung, 
so hat der Steuerzahler keine Meldepflicht bei 
der Selbstverwaltung am Ort seines Sitzes.  
 
  
Sonstige Steuer, Gebühre 
 
Das Maß des Sozialbeitrags und des 
Gesundheitszuschusses wird ab 01.01.2018 
von 22 % auf 19,5% reduziert.  
 
Die Immobilienvermieter müssen ab 2018 nur 
Einkommensteuer von 15% bezahlen, sie 
werden von der Bezahlung des 
Gesundheitszuschusses von 14 % nach dem 
Einkommen über 1 Mio. HUF enthoben. 
Das Maß der Steuer der Kleinunternehmen 
beträgt ab 01.01.2018 13% der 
Steuergrundlage statt dem bisherigen 14%. 
Ab 2018 kann auch eine Rechtanwaltskanzlei 
die Pauschalsteuer für Kleinunternehmer 
(KATA) wählen.  
Der Kreis der gebührenfreien Verfahren wird 
erweitert. Ab 01.01.2018 werden zum Beispiel 
das Verfahren der Genehmigung der internen 
Regelung laut des Gesetzes über die 
Vorbeugung und Verhinderung der 
Finanzierung der Geldwäscherei und des 
Terrorismus, die Verwaltungsprozesse im 
Zusammenhang mit dem Antrag der staatlichen 
Wohnungssubvention gebührenfrei.   
 
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.  
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