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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 szabályozás 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, 

Newsletter 
 about the changes of tax laws enter 

into force in 2018 
 
 
Last tax package of this year accepted by 
the parliament has been published in 
November of 2017. Changes of 2017 affect 
several acts and most of the cases are 
going to put into force on 1 January 2018. 
 
Value Added Tax (VAT) 
 
Several products’ and services’ VAT will be 
decreased. 5 % VAT has to be paid 
instead of 27% from 01 January 2018 for 
edible fish and for edible meat offal from 
swine slaughtering. 5% VAT has to be paid 
instead of the 18% for Food serving 
services and for internet access services. 
 
 
There is currently a summary report 
obligation to be provided by taxable 
persons about issued and received 
invoices which has been reached or 
exceeded 1 Million HUF of VAT.  
This regulation will be changed in 
numerous points from 01 July 2018.The 
threshold for reporting is going to be 
changed for 100.000 HUF. Supplying data 
is compulsory at same time as the tax 
return which has to be containing all the 
information required for invoices according 
to the Law on VAT from this date.  
In case of invoices issued by using an 
invoicing software data shall be transmitted 
immediately electronically. 
In case of completing form invoices data 
supplying has to be performed daily 
regarding invoices with VAT exceeding 
500.000 HUF and weekly regarding 
invoices with VAT between 500.000-
100.000. To fulfil this obligation a webpage 
will be launched where data can be 
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ahová az adóalanyok feltölthetik az 
adatokat. 
 
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 

uploaded by taxpayers. 
 
 
New Law on Rules of Taxation 
 
3 new Laws will replace the Law XCII of 
2003 on Rules of Taxation from 2018.They 
will be the Law on Rules of taxation, the 
Tax Administration Act and the Law on 
Enforcement proceedings. 
 
The Law CL of 2017 on Rules of taxation 
contains the tax administration rules. 
This law also contains provisions on 
certain tax liabilities (tax return, payment, 
supplying of data, documentation 
certification) and provisions concerning 
EKÁER=road transportation control 
system, online cash registers and the 
sanctions in case of defaults in tax 
obligations and payment of taxes. 
 
From the previously applicable Law on 
Rules of Taxation several provisions had 
been transferred to other legislations for 
example to the Tax Administration Act or to 
the VAT Law. 
 
 
Categorisation of taxpayers will become a 
public data and will be published on the tax 
authority’s webpage from 01 January 2018. 
Categorisation will be expanded for group-
tax payers as well. 
 
The minimum tax surcharge which might 
be imposed will be decreased from 50% to 
30% of the previous fines regarding risky 
taxpayers. 
 
There will be an opportunity for the 
taxpayer to declare the start of self-revision 
from 01 January 2018. The tax authority 
cannot open an inspection for 15 days for 
the declared tax and given tax period. 
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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. 
 
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. 

Notification will not be compulsory and it 
can only be done only once per taxes for a 
given period. 
 
 
If tax shortage determined by the Decision 
of first instance will be paid by the taxpayer 
before it falls due and he waives the right 
of appeal, he will be exempted from 50% of 
tax fine payments. 
 
 
 
Taxpayers shall not be obliged to pay 
sanctions, if they act according to the 
information published at the webpage of 
the tax authority. This advantage shall not 
be applied to the previously published 
information leaflets. 
 
The legal institution of tax number 
suspension will be terminated from 1 
January 2018. Tax number cancellation will 
continuously remain. 
 
According to a previous change, for all 
business organisation has to declare to the 
tax authority all foreign financial institution 
‘s bank account numbers, the name of the 
foreign financial institution and the date of 
the opening-termination of accounts by 31. 
January 2018. Penalty payments may be 
imposed up to 600.000 HUF by the tax 
authority for those who will not comply the 
foreign account declaration or it will be 
incomplete or delayed. 
 
 
Tax Administration Act/regime  
 
The Law CLI of 2017 contains the 
processing rules of the Tax Administration 
Act/regime in relations to the tax authority 
and a taxpayer as well. 
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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. 
 
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 

Anybody can represent the taxpayer in 
case of ad hoc authorisations except of few 
special processes there is not any 
professional qualification requirement for it. 
 
According to a temporary provision usage 
of company portal will be compulsory in tax 
proceeding only from 01 January 2019. 
 
The new Law contains two main types of 
control, tax inspection and review of 
compliance. In case of review of 
compliance neither tax shortage nor tax 
fine could not be imposed. 
 
The Law provides new deadlines for 
controls. Maximum lengths of the control 
cannot be longer than 365 days per 
taxpayer. 
 
Enforcement proceedings 
 
The Law CLIII of 2017 about the 
enforcement proceedings which can be 
carried out by the tax authority contains the 
rule of enforcement proceedings.  
 
 
Personal Income Tax 
 
The amount which can be provided as a 
tax –free housing benefit will be increased. 
The provided benefit is free of tax up to 
60% of the minimum wages for the first 24 
months of employment, in the second 24 
months it can be 40% and in the next 12 
months up to 20% (it was 40%, 25% and 
15% in 2017.) This benefit can already be 
provided for those employees who is 
employed under a fixed-term contract from 
2018.  
 
The option for preparing the income tax 
return by the employer will be terminated. 
The employer will not prepare it even for 
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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 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 

the year 2017. However circle of individual 
citizens will be widened whose tax 
declaration draft will be prepared by the 
Tax authority. Concerning 2017 tax 
declaration draft is already prepared for 
farmers and for private individuals who is 
obliged for payment of VAT. 
 
The monthly amount of family tax credit will 
be increased by 2.500 HUF per beneficiary 
in case of private individuals having 2 
dependents in their family. 
 
Tax exemption of life insurance for lifetime 
(WL) will be terminated from 2018. 
According to the rule regular fee of 
insurances concluded before 2018 will be 
taxable from 01.01.2018. 
 
Corporate Tax 
 
New tax allowance is introduced from 
1.July 2017 in connection with the 
recharging points. The cost of the filling-
station can be deducted from the tax base, 
but the deduction shall not exceed the 
differences of the cost of the filling-station 
and the positive operating profit achieved 
in the 3 years-period of time after 
completion the filling-station. There is an 
opportunity for decreasing the tax base 
only in the year of the completion of the 
investment. As there is not any fact 
concerning to the profit in the year of 
deduction if the final allowance is lower 
than the calculated one the amount of the 
growth of tax base has to be self-reviewed 
free of charge. The allowance can be up to 
20 Million EUR per filling-station. 
 
 
 
Hereinafter the tax benefit of development 
can be claimed in case of initial 
investments leading to product 
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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 
kötelezettség az állami adóhatóság felé 
történő teljesítésére az általános 
nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) 
használatával. 
 
Új szabályozás alapján a NAV a 
cégbíróság útján a 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. 
 

diversification or delivering new process 
innovation, which has been implemented 
by large enterprises in specific eligible area 
of Central Hungary region in accordance 
with the Government regulation. 
 
 
Extension of the Hungarian sports 
supporting program has been approved by 
the European Commission until 30 June 
2023. The sport supporting program had 
been extended for volleyball too. 
 
Profit before tax can be decreased by the 
amount of the cost of the rental apartment 
for employees and the recognised amount 
of the growth in historical cost in the tax 
year of the completion of the investment.  
 
 
10% value thresholds to be considered as 
a declared share will be terminated from 
01. January 2018. The new regulation can 
be applied for share acquired after 31. 
December 2017. 
 
 
Local business tax 
 
There is already in 2017 an opportunity to 
perform the obligation to submit a 
VAT return using the form filling software 
(ÁNYK) concerning the amount of the 
supplement advance payment of tax. 
 

 
Based on the new regulation data of 
companies registered by the Registry 
Court will be sent electronically by the tax 
authority to the competent local authority, 
therefore the taxpayer has not got any 
reporting obligation towards the local 
authority.  
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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. 
 

Other taxes and charges 
 
Social security contribution and health 
contribution will be decreased from 22% to 
19,5 % from 01 January 2018. 
 
Only the 15% personal income tax has to 
be paid by landlords from 2018 they will be 
exempted to pay the 14% of health 
contribution in case of income exceeding 1 
Million HUF. 
 
 
Tax rate of small enterprises will be 
decreased from 14% to 13% of the tax 
base from 01 January 2018. 
 
 
The lump-sum tax of small enterprises 
(KATA) can be chosen for law firms from 
2018 too. 
 
The scope of the processes exempt from 
levy will be expanded. Process for 
approving the Internal Regulation in 
accordance with the Law on Preventing 
and Fighting Money Laundering and 
Financing of Terrorism will be exempt of 
levy, same as the administrative procedure 
relating claim of State subsidy for housing. 
 
 
For further information all relating to the 
aforesaid 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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