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Személyi jövedelemadó,

•

ezer forintot meghaladja.

társadalombiztosítás, szociális
hozzájárulási adó

Az összes béren kívüli juttatás értéke a 450

Az értékhatárt meghaladó összegre jutó adót abban a
hónapban kell bevallani, amikor az értékhatárt a

Családi adókedvezmény

juttatások összege átlépte.

Két gyermekes családok esetében a jelenlegi havi 10

Amennyiben a jogviszony nem áll fenn egész évben,

ezer forint 4 év alatt a duplájára fog emelkedni. Az

az értékhatárokat arányosítani kell.

adóalap-csökkentő tétel mértéke 2016-ban 78.125

Egyéb változások

forint lesz, majd a tervek szerint 2019-re éri el a
125.000 forintot. A módosítás a 2015-ös évet tehát

A teljes életre szóló életbiztosítások („whole-life”)

még nem érinti.

adómentessége 2017. december 31-től megszűnik.

Az adókedvezmény érvényesítéséhez kötelező lesz

Alapelvként megjelenik az Szja törvényben, hogy a

2015-től közölni a kedvezményezett eltartottak és az

magánszemély által a tevékenységének

eltartottak adóazonosító jeleit.

ellenértékeként megszerzett bevétel nem minősülhet
adómentesnek, illetve kedvezményesen adózó

Nevelőszülő családi pótlékra egyébként nem jogosult

juttatásnak.

házastársa is érvényesíthet családi kedvezményt.
A Magyarországon kiküldetésben lévő külföldiek
Első házasok kedvezménye

esetében a biztosítás alóli mentesülés esetén

Az első házasok együttesen havonta 31.250 forinttal

alkalmazandó 2 éves időtartam kezdetének 2013.

csökkenthetik adóalapjukat 24 hónapon keresztül, de

július 1-jét kell tekinteni, ha a kiküldetés ennél

maximum addig, amíg a családi kedvezményre

korábban kezdődött (korábban: 2013. január 1-je

jogosulttá válnak. Ez havonta 5.000 forint szja-

volt).

kedvezményt jelent, a döntésük szerinti
megosztásban.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege
6.930 Ft 2015-ben.

Első házasnak az a házaspár minősül, ahol legalább
az egyik házastárs első házasságát köti. A
kedvezményre a házasságkötést követő hónaptól
jogosult a pár.

A kisgyermekes szülők utáni szociális hozzájárulási
adókedvezmény - függetlenül attól, hogy teljes-, vagy
részmunkaidőben foglalkoztatják- bruttó 100 ezer
forintig érvényesíthetővé válik 2015-től. A jelenleg

Cafeteria

hatályos szabályozás szerint részmunkaidő esetén

A béren kívüli juttatások 2015-ben is a korábbi, 35,7%
(1,19*16%-os szja és 1,19*14%-os egészségügyi
hozzájárulás) közteher mellett nyújthatóak 200 ezer

csak a 100 ezer forint arányos része után
érvényesíthető az adókedvezmény.

Társasági adó

forintos értékhatárig. A felett további 250 ezer forintnyi
juttatás biztosítható a SZÉP-kártyára ugyanilyen

Elhatárolt veszteség

adóteher mellett.

A 2015-ben induló és azt követő adóévekben

Egyes meghatározott juttatásként fog adózni a

keletkező veszteségek felhasználására már csak a

kafetéria, vagyis 51,17% (1,19*16% szja mellett

veszteség keletkezését követő 5 adóévben lesz

1,19*27% egészségügyi hozzájárulás) közteher fogja

lehetőség, szemben a jelenleg hatályos -időbeli

terhelni, amennyiben:

korlátozás nélküli- szabályozással.

•

•

A juttatásra vonatkozó egyedi értékhatárt

Időbeli korlátozás sújtja a 2014-es adóév végéig

meghaladja,

felmerült veszteségeket is. Azok felhasználására
2025-ig lesz lehetőség. (A korábbi évek elhatárolt

A SZÉP-kártyán kívüli béren kívüli juttatások
értéke a 200 ezer forintot meghaladja, vagy
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vesztesége változatlanul legfeljebb az adóalap 50%-

kerülnek meghatározásra, a közeljövőben várható a

ig érvényesíthető.)

szokásos piaci árazással kapcsolatos PM rendelet

A cégvásárlás illetve átalakulás útján „szerzett”
elhatárolt veszteségekre is további szigorítások
lépnek érvénybe 2015-től a tevékenység
továbbfolytatásához kapcsolódóan. A változás
következtében az üzletrész vásárlást/átalakulást
követően a tranzakció kapcsán „szerzett” elhatárolt
veszteséget az adott adóévben olyan mértékben
használhatja fel a megszerzett társaság / jogutód,
amilyen arányt jelent a továbbfolytatott
tevékenységből származó adóévi bevétel a felvásárolt
/ jogelőd társaság ugyanezen tevékenységből

módosítása is.
Újabb célzott támogatási lehetőségek
Felsőoktatási intézmények támogatása esetén –akár
már 2014-re is – a megállapodás alapján fizetett
összeg 50%-áig, de legfeljebb az adózás előtti
eredmény összegéig csökkenthető a társasági adó
alap a támogatás adóévében, amennyiben a
jogszabályban meghatározott alapítóval, fenntartóval
felsőoktatási intézmény alapítására, vagy
működtetésének biztosítására szóló, minimum öt
éves megállapodást kötött

származó, a tranzakciót megelőző három adóév
átlagos bevételében

Sportszervezetek, előadó-művészeti szervezetek és
filmalkotások támogatására vonatkozóan a hatályos

Elvárt adó alap

jogszabályok szerinti támogatási forma

A 2015.01.01-től hatályos társasági adó törvény

alternatívájaként 2015-től lehetővé válik a fizetendő

előírásai alapján a jövedelem-(nyereség-)minimum

adóelőleg ill. adó kedvezményezett célra történő

meghatározásakor az összes bevételt nem csökkenti

felajánlására. A havonta ill. negyedévente esedékes

az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott

adóelőleg legfeljebb 50%-áról rendelkezhet ily módon

közvetített szolgáltatások értéke. Amennyiben az

az adózó. Amennyiben év közben nem rendelkezik,

adózás előtti eredmény vagy az adóalap egyike sem

azt a feltöltési kötelezettségről szóló-, vagy az éves

éri el a nyereség minimumot, az adóalanyok továbbra

adóbevallásában is megteheti - legfeljebb a fizetendő

is választhatnak, hogy az elvárt adó alap után fizetnek

adó 80%-áig. (Természetesen a fenti rendelkezés a

társasági adót, vagy nyilatkozatot tesznek társasági

társasági adót érintő adókötelezettségeket -

adóbevallásukban.

adóelőleg-, és adó bevallása, megfizetése- nem

Kapcsolt vállalkozások, transzferár

befolyásolja, azokat az általános szabályok szerint
teljesíteni kell.) A felajánlott összeget a NAV 15

A kapcsolt vállalkozások definíciója kiegészül egy új

napon belül köteles elutalni a támogatott szervezet

ponttal, melynek értelmében pusztán az ügyvezetés

bankszámlájára, amennyiben az egyéb törvényi

egyezőségére tekintettel is kapcsoltnak minősül két

feltételek is teljesülnek. Az adózó a felajánlott összeg

adózó, ha az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó

(de maximum a fizetendő adó 80%-ának) 7,5%-a

döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

mértékű jóváírásra jogosult az évközi adóelőlegből ill.

A fenti módosítás következtében az egyszerű

adóelőleg-kiegészítésből felajánlott támogatás

adminisztrációs feladat mellett (kapcsolt vállalkozások

esetén. Az év végi adóból felajánlott támogatás

be- ill. kijelentése), a szokásos piaci ár módosítási és

esetén a jóváírás mértéke 2,5%.

a transzferár-nyilvántartási kötelezettségre is különös

A jóváírást az éves adóbevallás esedékességét

figyelmet kell fordítani.

követő második hónap első napjával vezeti át a

A transzferárazás területén ezen felül 2015. január 1-

támogató adófolyószámlájára a NAV.

től statisztikai módszerek alkalmazása is kötelező

Egyéb változások

lesz indokolt esetekben. Minthogy a részletszabályok
a törvény értelmében a miniszteri rendeletben

Az üzleti vagy cégértékre 10%-os értékcsökkenési
leírás lesz érvényesíthető a társasági adóban,
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amennyiben az üzleti vagy cégérték kimutatásának

Reklámadó

körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű
joggyakorlás elvének.

A legfelső sávba tartozó adóalap után 2015-től a
jelenlegi 40% helyett 50% adót kell fizetni.

Éves szinten 30 millió forintos értékhatárig nem lesz
szükség a reklámadó alany nyilatkozatára ahhoz,

Amennyiben a kapcsolt jogviszony nem az egész

hogy a reklám közzétételével kapcsolatban elszámolt

adóévben áll fenn, úgy az összeszámítás során csak

költség a vállalkozás érdekében felmerült költségnek

a kapcsolt viszony fennállásának időtartamára jutó

minősüljön. (Az idén hatályos szabályok szerint ilyen

adóalap összegét kell figyelembe venni.

nyilatkozat hiányában az első forinttól adóalapot

Amint azt a társasági adóval kapcsolatos

növelő tétel az elszámolt költség.) A 30 millió forint

változásoknál említettük az adóhatóság 2015-től

feletti rész akkor sem fog adóalapot növelni, ha adózó

nyilvántartást vezet az adókötelezettségüket

igazolni tudja, hogy ő (vagy a reklám közzététel

jogszerűen teljesítő és az adófizetésre nem köteles

megrendelője) kérte a nyilatkozatot a reklámadó

reklám-közzétevő adóalanyokról. A nyilvántartásba

alanytól, illetve ha a reklám közzétevője szerepelt a

vételt az adózónak kérelmeznie kell.

megrendelés időpontjában a NAV által e célból
vezetett nyilvántartásban.

Helyi adók

Nem kell külön nyilatkoznia annak az adóalanynak a
reklámadó fizetési kötelezettségről, illetve arról, hogy
nem terheli őt reklámadó fizetési kötelezettség, aki a
fenti nyilvántartásban szerepel.

Új helyi adó
Az alábbi hármas feltétel teljesülése esetében nem
A helyi adókról szóló törvény egyik legfontosabb
változása, hogy 2015. január 1-től az önkormányzatok

merül fel a megrendelő oldalán reklámadó
kötelezettség:

az illetékességi területükön rendelettel olyan
települési adókat vezethetnek be, amelyeket más

•

a megrendelő kérte a nyilatkozatot a

törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót

közzétevőtől, melyet hitelt érdemlő módon tud

bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy azt

bizonyítani (pl. tértivevénnyel), és

nem terheli törvényben szabályozott közteher. A

•

a nyilatkozatot a számla kézhezvételétől

települési adónak nem lehet alanya állam,

számított 10 munkanapon belül nem kapta meg,

önkormányzat, szervezet vagy vállalkozó.

továbbá

Helyi iparűzési adó alap

•

ezeket az adatokat (levelezést), valamint a

2015. január 1-jétől a helyi iparűzési adó alap

közzétevő személyét, és a közzététel

meghatározásakor, ha a kapcsolt vállalkozási viszony

ellenértékét a NAV-hoz bejelentette

nem állt fenn az adóév egészében, akkor a
vállalkozási viszony fennállásának időtartamára jutó
-napi időarányosítással számított- adóalap összegét
kell majd figyelembe venni. (A 2014-ben hatályos
szabályok értelmében akár egy napi kapcsoltsági
viszony fennállása esetén a teljes adóévi nettó

Illetékek
Közigazgatási hatósági eljárási illeték
A közigazgatási hatósági eljárási illetéket 2015.
január 1-től a legtöbb esetben átutalással is lehet
teljesíteni.

árbevétellel, költségekkel és ráfordításokkal kell
számolni).

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok
A hatályos Illetéktörvény értelmezésében a
gazdálkodó szervezet akkor minősül belföldi
ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak, ha a
-4-

mérlegében kimutatott eszközök (a pénzeszközök és

viszont az ezen számlákat érintő módosításokról is

pénzkövetelések kivételével) értékén belül a belföldi

számot kell adni az összesítő jelentésben.

ingatlanok értékének aránya a 75%-ot meghaladja.
Az adókijátszásra irányuló gyakorlat visszaszorítása
érdekében 2015. január 1-től már nem csak a
pénzeszközök és pénzkövetelések számítanak

Az értékhatár csökkentés a számlák adattartalmára
vonatkozó rendelkezésre is kihatással van. A vevő
adószámának feltüntetése 1 millió forintos áfa
tartalom esetén már kötelező.

kivételnek, hanem az aktív időbeli elhatárolások és a
kölcsönök is.

A jogelőd nélkül alakuló adózók a bejelentkezésük
évét követő év végéig havi áfa bevallásra lesznek

Általános forgalmi adó
Időszaki elszámolású ügyletek teljesítési
időpontja
A módosítás értelmében az időszaki elszámolású
ügyletek teljesítési időpontja főszabály szerint az
elszámolási időszak utolsó napja. Azonban a

kötelezettek. (A jelenlegi szabályozás negyedéves
bevallási gyakoriságot ír elő.)
A módosítás értelmében az az éves áfa bevalló,
melynek a tárgyévet megelőző második adóévben a
nettó árbevétele az 50 millió forintot meghaladta,
negyedéves bevallóvá válik.

módosítás a főszabálytól két eltérő kivételt is

Az adott negyedévben 50.000 EUR-ót meghaladó

meghatároz:

Közösségi termékbeszerzés esetén az összesítő

•

ha a számla vagy nyugta kibocsátásának
időpontja és a fizetés esedékessége is
megelőzi az időszak utolsó napját, akkor a

•

jelentések vonatkozásában havi gyakoriságra kell
áttérni a Közösségi termékértékesítésekhez
hasonlóan.

teljesítés időpontja a bizonylat kibocsátásának

Nem kell bejelentkeznie Magyarországon annak a

napja;

külföldi adóalanynak, melynek tevékenysége csak

amennyiben az esedékesség az időszak utolsó
napját követő időpontra esik, akkor teljesítési
időpont az ellenérték megtérítésének
esedékessége, de legkésőbb az időszak utolsó
napját követő 30. nap.

Az új rendelkezés a könyvviteli, könyvvizsgálati és
adótanácsadási szolgáltatások esetében 2015. június
30-át követően lép hatályba, minden egyéb időszaki
elszámolású ügyletnél azonban több mint 1 éves
felkészülési idő áll rendelkezésre, ugyanis ezekben
az esetekben a szabályozást a 2015. december 31-ét
követő ügyletekre kell alkalmazni.

arra terjed ki, hogy belföldi adóraktárból a Közösség
területére értékesít. A módosítás eredményeképpen
ugyanis az adóraktár üzemeltetője is eljárhat helyette
az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés
bevallása kapcsán.
Kezelőszemélyzet nélküli automatával végzett
értékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan
a számlaadási kötelezettségnek 15 napon belül kell
eleget tenni.
Alkalmazandó adómértéket érintő változások
Azon adóalanyok, akik fő szabály szerinti adómentes
lakóingatlan értékesítésüket áfa kötelessé tették –

Bevallási és számlázási kötelezettséget érintő

függetlenül attól, hogy az e választásuktól számított 5

módosítások

év még nem telt el- egyszeri lehetőség keretében

A belföldi összesítő jelentésekben a jelenlegi 2 millió
forintos értékhatár 2015. január elsejétől 1 millió
forintra csökken. 2015-től az adóalany választása

2015. február 28-ig nyilatkozatot tehetnek az
adóhatóság felé, s áfa mentessé tehetik lakóingatlan
értékesítésüket 2015.01.01-i hatállyal.

szerint 1 millió forintnál kisebb áfa tartalmú számláit is

Az Európai Bíróság ítélete alapján 2015. január 1-jétől

szerepeltetheti az összesítő jelentésben. Ez esetben

–egyes biztosítási eszközalapok kezelése kivételével-5-

a portfólió-kezelési szolgáltatásokra nem
alkalmazható a tárgyi adómentesség.

•

egyéb műanyag termékek (pl. műanyag virág);

•

egyes vegyipari termékek (pl. szappanok,

A módosítás eredményeként bővül az 5%-os áfa
kulcs alá tartozó élőállatok és hústermékek köre. A
jelenleg hatályos jogszabály szerinti egész-és

mosószerek, szépségápoló szerek);
•

irodai papír.

félsertés mellett 2015. január 1-jétől a szarvasmarha,

A már jelenleg is termékdíj-köteles termékcsoportok

a juh, és a kecske valamint ezek különféle darabolt

termékkörében, illetve a díjtételekben szintén lesznek

hústermékeinek értékesítése is 5% áfa kulcs alá fog

változások. Ilyen például, hogy a kereskedelmi

esni.
A benyújtott tervezetben foglaltaktól eltérően jövőre
az iskolaszövetkezetek szolgáltatását is fordított
adózás alá vonják.
Az idén év közben fordított adózás alá vont egyes
acélipari termékek körét is pontosította az év végi
módosítás.

csomagolás fogalma alá csak a fémből készült
italcsomagolás fog tartozni, az egyéb anyagból
készült csomagolásokra az általános díjtételeket kell
alkalmazni.
A csomagolószer termékdíját a bércsomagoltató is
jogosult lesz átvállalni.

Élelmiszerlánc felügyeleti díj

Egyéb módosítások

2015. január 1-től a kereskedelmi törvény szerinti napi

A motorbenzin beszerzése során előzetesen

fogyasztási cikkeket értékesítő üzletek esetében a

felszámított áfa levonhatóvá válik, feltéve, hogy a

jelenleg egykulcsos élelmiszerlánc felügyeleti díj

megvásárolt motorbenzint közvetlenül úgy használják

sávosan progresszívvé válik.

fel anyagjellegű ráfordításként, hogy az egy másik

Az adó alapja az előző évi, jövedéki adó és

termékértékesítés adóalapjába épül be.

népegészségügyi termékadó nélkül számított nettó

2015-től előlegnek fog minősülni bármilyen, a

árbevétel.

teljesítést megelőzően adott, ellenértékbe

Az adóalap első 500 millió forintjáig nem kell adót

beszámítható vagyoni előny, nem csak a pénz vagy a

fizetni, az 500 millió és 50 milliárd forint közötti részre

pénzhelyettesítő eszköz.

0,1%, az 50 milliárd és 100 milliárd forint közötti része

Az adószám törlésének azon eseteiben, melyet nem

után 1%, e fölött 50 milliárd forintonként az adókulcs

előz meg adószám felfüggesztése (pl. beszámoló

1%-al nő 300 milliárd forintig. A 300 milliárd forintot

beküldésének elmulasztása miatt), az adózó levonási

meghaladó adóalapra 6%-os az adóteher.

jogának gyakorolhatósága elveszik az adószám

Jövedéki adó

törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésével.
(Eddig csak azokban az esetekben „veszett” el a

2015-től emelkedik a jövedéki engedélyes

göngyölt áfa, amennyiben a törlést megelőzően

kereskedőkre vonatkozó jövedéki biztosítékok

felfüggesztették az adószámot.)

mértéke. Az elfogadott módosítás értelmében

Lehetővé válik az áfa arányosítás számítás módjára
is feltételes adó-megállapítást kérni.

ásványolaj termékek esetében 600 millió forintra, az
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő és köztes
alkoholtermék esetén 150 millió forintra módosul.

Környezetvédelmi termékdíj

Csökken a kereskedelmi gázolaj felhasználása után

Kibővítésre kerül a termékdíj-köteles termékek köre.

visszaigényelhető jövedéki adó literenkénti összege.

2015-től termékdíj kötelesek lesznek az alábbi

A jelenlegi 17 forint helyett 11 forint lesz

termékek is:

visszaigényelhető 2015-től.

-6-

Népegészségügyi termékadó

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer (EKAER)

Alkoholos italok új, sávos adója
2015-től bevezetésre kerül az EKAER, amelynek fő
2015. január 1-től „chipsadó” köteles termékeknek

célja az áruk útjának pontosabb nyomon követése.

fognak minősülni az alkoholos italok, kivéve a

Ennek érdekében regisztrációs kötelezettség merül

gyümölcspárlat (például pálinka), a gyógyszernek

fel, bizonyos esetekben biztosítékot kell nyújtani.

nem minősülő gyógyhatású készítmények, valamint
az adalékanyagot nem tartalmazó, legalább hét
különböző gyógynövény felhasználásával előállított
italok.

Bejelentésre az alábbi esetekben kötelezettek az
adózók:
•

termékbehozatal (a címzett, átvevő a

Az adó mértéke az ital alkoholtartalmától függően

kötelezett);

literenként 20 forinttól 900 forintig terjed.
Egyéb változás

EU-ból Magyarországra történő

•

Magyarországról az EU-ba történő kiszállítás (a
feladó, felrakodó kötelezett);

A legalább 20%-os méz-, de legfeljebb 40%-os
cukortartalmú termékek 2015-től nem minősülnek

•

Belföldi, nem végfelhasználó részére történő
termékértékesítés (mind a feladó, mind a

NETA köteles cukrozott terméknek.

címzett kötelezett).

Az adózás rendje
A bejelentést az alábbi feltételek fennállása esetén
Alapelvek
Az Adóhatóság nem minősíthet egy jogviszonyt

kell megtenni:
•

eltérően két adózónál, a megállapítását hivatalból
köteles figyelembe venni a másik érintett félnél is.

A fenti tevékenységet útdíjköteles (3,5 tonnánál
nagyobb össztömegű) gépjárművel végzik; vagy

•

200 kg-nál nagyobb tömegű, vagy 250 ezer

Nemzetközi szerződéssel érintett jogviszonyok

forintnál nagyobb ellenértékű kockázatos

esetében az érintett országok eltérő szabályozása

élelmiszer; vagy

nem eredményezheti azt, hogy egy adott ügylet egyik
országban sem adózzon.

•

500 kg-nál nagyobb tömegű, vagy 1 millió
forintnál nagyobb ellenértékű egyéb kockázatos

Feltételes adómegállapítás

termék.

A feltételes adómegállapítási határozat (kivéve a

A bejelentéseket a NAV által üzemeltetett

tartós feltételes adómegállapítást) a kiadását követő

elektronikus rendszerben kell majd megtenni.

ötödik adóév végéig kötő erejű, amely határidő két
évvel meghosszabbítható. A 2015 előtt kiadott
határozatok esetében a kötőerő kezdési időpontja
2015. január 1.

Biztosítékot kockázatos termékek szállítása esetén
kell adni, amely alól akkor lehet mentesülni, ha:
•

adatbázisban, vagy

Az alap ügyintézési határidő 75 napról 90 napra,
sürgősségi eljárás esetén 45 napról 60 napra

az adózó szerepel a minősített adózói

•

legalább két éve működik, és szerepel a

emelkedik. A határidő továbbra is 60 illetve 30 nappal

köztartozásmentes adózói adatbázisban és

meghosszabbítható.

nincs felfüggesztve az adószáma bejelentéskor.

A konzultáció díja az ötszörösére -500 ezer Ft-ra-

A bejelentések elmulasztása esetén az alábbi

emelkedik.

jogkövetkezmények merülhetnek fel:
•

A termék igazolatlan eredetűnek minősül;
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•

•

Mulasztási bírság az áru értékének legfeljebb

A munkáltatói adómegállapítás határideje április 30

40%-ig;

lesz, és azt május 20-ig köteles továbbítani az

A termékek lefoglalhatók, a romlandó áruk és
élő állatok kivételével.

Egyéb változások

Adóhatóságnak. (E rendelkezést már 2015-ben is
alkalmazni kell.)
A hatósági eljárás ismételt akadályozásáért
magánszemélyek 500 ezer forintig, más adózók 1

A könyvvizsgáló is jogosult lesz az adózó

millió forintig terjedő bírsággal sújthatók.

képviseletére.
A kezelő személyzet nélküli, élelmiszer-értékesítő
automatákról bejelentést kell teljesíteni az
adóhatóság felé, valamint 30 ezer Ft igazgatási
szolgáltatási díj fizetendő.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék visszamenőleg
törölhető, ha a magánszemély életvitelszerűen
külföldön tartózkodik, ott az egészségbiztosítás
hatálya alatt áll, valamint nem vett igénybe
Magyarországon támogatott szolgáltatást.

Jogi nyilatkozat:
A Hírlevélben foglaltak csak tájékoztató jellegűek. Nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, amely szükségszerűen figyelembe veszi az adott helyzet
körülményeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a Hírlevélben foglalt információt és véleményeket megváltoztassuk, értesítés nélkül. Sem a PKF, sem a
partnerei vagy alkalmazottai nem vállalnak felelősséget a Hírlevél teljességéért és pontosságáért, valamint bármely olyan kárért, amely abból ered,
hogy ezen Hírlevél alapján cselekedtek vagy tartózkodtak a cselekvéstől.
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