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Díjaink  Standard fees 
   
1. Személyi jövedelemadó kötelezettségekkel 
kapcsolatos szolgáltatások 
 
1.1. Érkezési / távozási megbeszélés 

 

 Bemutatkozó személyes találkozás-tényfeltáró 
megbeszélés: 0,5 óra 
 
Díj: ingyenes 
 

 Személyes (vagy telefonos) megbeszélés külföldi 
magánszemély magyarországi kiküldetésének 
adókövetkezményeiről ill. külföldön munkát 
vállaló magyar magánszemély 
adókötelezettségeiről – tanácsadó 
megbeszélés 
  
Díj: 50 EUR / óra (15 ezer Ft / óra) 

 
1.2. Negyedéves adóelőleg kalkuláció 

 

 Azon magánszemélyek, akik Magyarországon 
adóköteles jövedelmüket közvetlenül külföldről 
kapják, negyedévente adóelőleg fizetésére 
kötelezettek. 
 
Díj: 150 EUR / negyedév 
 

1.3. Éves magyar személyi jövedelemadó 
bevallás elkészítése 
 

 a díjba bele tartozik: 

 adóügyi illetőség meghatározása 

 adókalkuláció az éves adókötelezettség 
megállapítására  

 adóbevallás elkészítése a magánszemélytől és a 
kifizető(k)től kapott dokumentumok alapján 

 az adóbevallás és egy tájékoztató levél 
elküldése a magánszemélynek jóváhagyásra, 
aláírásra  
 
Díjak: 

 Komplex adóbevallás (magyar adóügyi illetőségű 
magánszemély, ill. több mint két jogcímen 
szerzett jövedelem esetén): 850 EUR / bevallás 

 Egyszerű adóbevallás (Külföldi adóügyi 
illetőségű magánszemély ill. maximum két 
jogcímen szerzett jövedelem esetén): 550 EUR 
/ adóbevallás 
 

(Az adóbevallás díja évi egyszeri személyes 
konzultációt tartalmaz.) 

 1. Personal Income Tax Compliance Services 
 
1.1. Arrival / departure meeting 

 

 First meeting with the client in order to obtain the 
necessary background information for 
determining his tax status  
 
Fee: free of charge (0.5 hour) 
 

 Personal tax orientation meeting (covering the 
tax-, and social security implications of the 
assignment / relocation) 

 
Fee: EUR 50 (HUF 15.000) 

 
1.2. Preparation of quarterly tax advance 
calculation 

 

 Individuals receiving taxable income directly from 
abroad (from non-Hungarian payroll) are 
obliged to pay tax advances on a quarterly 
basis 
 
Fee: EUR 150 / quarter 

 
1.3.  Preparation of annual Hungarian personal 

income tax return 

 
including: 

 determination of the tax resident status 

 calculation of the Hungarian yearly tax liabilities  

 preparation of the tax return based on the 
information received from the individual and 
from the payers 

 forwarding the tax return with an instruction letter 
to the individual for approval and signature 
 
Standard fees: 
 
- Complex tax return (Hungarian tax resident 

individual or individual having more than 
two types of income): EUR 850 per tax 
return  

- Simple tax return (Hungarian non-resident 
individual or individual having maximum 
two types of income):  EUR 550 per tax 
return 

 
(Our fee for the tax return preparation includes 
free of charge personal meeting once a year.) 
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1.4. Halasztási kérelem 
 

 Halasztási kérelem elkészítése az adóhatóság 
részére abban az esetben, ha a bevallás 
benyújtására az előírt határidőig nem került sor. 
 
Díj: 150 EUR 
 

1.5. Adóügyi illetőség meghatározása (a belföldi 
szabályozás és az adott nemzetközi kettős 
adóegyezmény alapján)  
 

Díj: 180 EUR 
 

 
 
1.6. Adóhatóság előtti képviselet 
 

Díj: az időráfordítás és az óradíj alapján 
kalkulálva 

 1.4. Extension letter 
 

 Preparing an extension letter for the Hungarian 
tax authority if the deadline is missed by any 
reason 
 
Fee: EUR 150 

 
1.5. Determining tax resident status based on 
the domestic-, and the relevant double tax treaty 
regulations 

 
Fee: EUR 180 
 

 
1.6. Representation before the Hungarian tax 
authority 
 

Fee: calculated at hourly rate and time spent on 
the issue 

   
2. Adókötelezettséggel kapcsolatos további 
szolgáltatások 
 
2.1. Adóazonosító jel / Taj kártya igénylés 
 

Díj: 150 EUR / dokumentum 
 

 
2.2. Adófolyószámla egyeztetés 
 

Díj: 150 EUR / adóév 
 

 
2.3. Illetőségigazolás, jövedelemigazolás, 
adóigazolás (egy meghatározott adóévre 
vonatkozóan) 
 

Díj: 150 EUR / igazolás 

 2. Further tax related services: 
 
 
2.1. Obtaining tax ID number / Hungarian social 
security number (TAJ) 
 

Fee: EUR 150 / document 
 
2.2. Tax account statement review 
 

Fee: EUR 150 / tax year 
 
 
2.3. Obtaining Hungarian tax resident certificate, 
income- and tax certificate 
 

Fee: EUR 150 / certificate / year 
 

   
 

3. Adótanácsadási szolgáltatás 
 

 A tanácsadás díja az időráfordítás figyelembe 
vételével kerül megállapításra.  
 
Legkisebb óradíj: 80 EUR vagy 24.000 Ft 

  
3. Tax advisory services 
 

 Fees are calculated at hourly rate according to 
the time spent on the issue. 

 
Minimum hourly rate: EUR 80 (HUF 24.000) 

   
A fenti díjak áfát nem tartalmaznak.  The above fees do not include VAT. 
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