Momsregistrering UNGERN
VAT Registration HUNGARY
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Momsregistrering i Ungern och ungerska momsdeklarationer handläggs av
det lokala skattekontoret i Ungern. Ett utländskt bolag behandlas och
förväntas agera likställt ett inhemskt ungerskt företag. Det är därför av vikt
att den som handhar administrationen kring momsregistrering i Ungern samt
ungerska momsdeklarationer är väl insatt i lokala regler, förordningar och
direktiv.
Både EU-och icke EU-företag kan bedriva handel med Ungern utan att
etablera en verksamhet inom landet (utländsk etablerad momshandel) - nonresident VAT Trading. Företag utanför EU (sk. tredjeland) kan behöva utse en
lokal skatterepresentant i vissa fall.
Exempel på situationer som vanligen kräver momsregistrering i Ungern :

Fakta UNGERN

-

HUNGARY HU
Valuta: Ungerska Forinter HUF
Moms: AFA Általános forgalmi adó
EU medlem: Ja
Format momsnummer:
HU 99999999

8 siffror

Det finns tröskelvärde för omsättning inom 12
månader samt gränsvärde för distansförsäljning.

-

Försäljning telekommunikationstjänster, elektroniska tjänster,
sändningstjänster till privatpersoner i Ungern
Import av varor till Ungern eller EU via Ungern
Köpa och sälja varor inom Ungern
Inneha varor i ett lager i Ungern
Tjänster "Leverans och installation"
Sälja varor från Ungern till andra EU-länder
Distansförsäljning till privatpersoner i Ungern, till exempel Internet
detaljhandel
Boka och anordna event, utbildningar konferenser, mässor osv i
Ungern och vidarefakturerar kostnaderna

Registrering
Momsregistrering i Ungern tar normalt 6-8 veckor.
Momsredovisning
Redovisningsperiod, månad eller kvartalsvis beror på den årliga
omsättningen. Förutom momsdeklarationer kan företag vara skyldiga att
lämna ytterligare information som Intrastatdeklarationer och EC Sales List
(ECSL) periodiska sammanställningar.
Distansförsäljning – Internet – E-handel
Distansförsäljning via Internet (sälja vara) till privatpersoner i Ungern
beskattas i Ungern. När försäljningen överstiger gränsvärdet i Ungern
(destinationslandet) ska du som näringsidkare momsregistrera dig
(momsskyldig) i Ungern och lägga på lokal (ungersk) moms på försäljningen.
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Med reservation för förändring

