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Anmeldung zur Aufnahmen in das
Verzeichnis der Veröffentlicher
von Werbung
Im Gegensatz zu dem monatlich erscheinenden, ausführlicheren HírAdó Extra, bemühen wir uns mit
dem HírAdó Spezial unverzüglich, jedoch nur kurz und bündig über Änderungen von Rechtsnormen
zu informieren, die Ihr Unternehmen betreffen.

Anmeldung zur Aufnahmen in das Verzeichnis der Veröffentlicher von Werbung
Hiermit möchten wir unsere Kunden auf die am 2. Dezember auf der Homepage des Ungarischen
Nationalen
Steuerund
Zollamtes
(NAV)
veröffentlichte
Informationsschrift
(http://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/Tajekoztato_az_allami20141202.html) hinweisen, in der alle
wichtigen Aufgaben und nützliche Informationen im Zusammenhang mit der Anmeldung zur Aufnahme in
das von der NAV geführten Verzeichnis der Veröffentlicher von Werbung zusammengefasst dargestellt
werden.
Der Antrag zur Aufnahme in das Verzeichnis kann laut der Informationsschrift in Papierform, formlos und
gebührenfrei bei der zuständigen Steuerbehörde erster Instanz eingereicht werden.
Im Hinblick auf den beträchtlichen Verwaltungsaufwand, der mit der Bearbeitung der Anträge einhergeht,
weist die NAV daraufhin, dass alle diejenigen Werbeleister, die ab dem 1. Januar 2015 in dem Verzeichnis
der Veröffentlicher von Werbung erscheinen wollen, ihre Anträge – sofern möglich – bis Mitte Dezember
einreichen sollten.
Wir halten es für wichtig zu erwähnen, dass diejenigen Veröffentlicher von Werbung, die mit einer
entsprechenden Erklärung ihre Steuerpflicht verneinen, von der NAV zwecks Kontrolle der Berechtigung
dieser Erklärung geprüft werden können.
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