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Hírlevél 
 

a 2009.02.01-től hatályba lépő, az adózók 
szélesebb körét érintő, lényegesebb 

adóváltozásokról  
 
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 
 
 
A szélesebb adóalapra vetített új cégautó adó 
bevezetésével összefüggésben megszűnik az 
eddig a személyi jövedelemadóban 
szabályozott, a magáncélú használattal 
összefüggésben fizetendő „cégautó adó”.  
 
 
Megszűnik a munkáltató által nyújtott 
adómentes béren kívüli juttatások 400 ezer 
forintos korlátozása. 
 
Megszűnik a magánszemélyekre vonatkozó 
osztalékadó 35%-os adómértéke, már a 2008. 
év után fizetett, illetve megállapított osztalék 
esetében sem kell ezt a mértéket alkalmazni. 
 
 
Az összevont adókedvezményben új elem 
2009-tõl egyes háztartási szolgáltatások 
igénybevételét igazoló számlák bevonása a 
kedvezmény-alapba. (pl. lakásfelújítással 
kapcsolatos szolgáltatás, gyermekfelügyelet, 
háztartási nagygépek, fűtőberendezések, 
vízvezetékek karbantartása, javítása)  
 
 
 
 
 
 
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 
 
900 ezer forint feletti vásárlásnál az eladó 
köteles számlát adni, függetlenül attól, hogy a 
vásárló adóalany vagy sem. 
 
 
Az áfa-törvény számlázási határidőre 
vonatkozó szabálya részben szigorodik, 
részben enyhül. Szigorítás, hogy a készpénz-
fizetéses ügyletek esetében a számla 

 
Informationsbrief 

 
über die ab 01.02.2009 gültigen 

Steuergesetzmodifizierungen, die einen 
breiteren Kreis der Steuerzahler betreffen 

 
PERSONALEINKOMMENSTEUER 
 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung der 
neuen Firmenwagensteuer, die sich auf eine 
breitere Steuergrundlage bezieht, erlöscht die 
im Personaleinkommensteuergesetz geregelte, 
nach der Privatnutzung zu bezahlende 
„Firmenwagensteuer“. 
 
Die Obergrenze von 400 Tsd HUF der von den 
Arbeitgebern ausser dem Lohn geleisteten 
steuerfreien Zuwendungen wird erlischt. 
 
Der Steuersatz nach Dividenden von 
Privatpersonen in der Höhe von 35% wird 
erlischt, es ist nach dem 2008 zu zahlende 
sowie bestimmte Dividende nicht mehr 
anzuwenden. 
 
Ab 2009 gibt es ein neues Element bei der 
zusammengezogenen 
Steuervergünstigungsgrundlage. Es ist möglich 
die Rechnungen, über bestimmten 
Haushaltsdienstleistungen in die 
Vergünstigungsgrundlage einzubeziehen. (zum 
Beispiel 
Wohnungserneuerungsdienstleistungen, 
Babysitting, Instandhaltung, Reparatur von 
Haushaltsgrossmaschinen, Heizungsanlagen, 
Wasserleitung) 
 
 
MEHRWERTSTEUER 
 
Der Verkäufer ist verpflichtet bezüglich der 
Verkäufe über 900 Tsd HUF unabhängig davon 
ob der Käufer Steuersubjekt ist oder nicht, eine 
Rechnung auszustellen. 
 
Die Regelung des Mehrwertsteuergesetzes 
bezüglich des Rechnungsausstellungstermins 
teilweise verschärft sich, teilweise vereinfacht 
sich. Die Verschärfung ist, dass im Falle von 



  

kibocsátásának a fizetés időpontjában 
haladéktalanul meg kell történnie. Változatlan 
marad ugyanakkor a 15 napos számla-
kibocsátási kötelezettség azokban az 
esetekben, amikor a fizetés átutalással történik, 
és az ügylet során áthárított adó merül fel. 
Enyhítő szabályként jelenik meg ugyanakkor, 
hogy az adó áthárításával nem járó ügyletek 
tekintetében (pl. adó alóli mentes ügyletek) a 
számla kibocsátásának határidejére 
vonatkozóan az áfa-törvény nem ír elő konkrét 
időpontot.  
 
 
 
GÉPJÁRMÛADÓ 
 
Cégautó adó 
Az eddigi, a magáncélú használatra tekintettel 
személyi jövedelemadóként fizetett cégautó 
adó átalakul egy új, elvi alapokon és szélesebb 
adóbázison nyugvó, alacsonyabb terhelést 
biztosító közteherré.  
 
 
Az új cégautó adó vagyoni típusú adó. Ennek 
megfelelően az adótárgyi kör felöleli egyfelől a 
nem magánszemély tulajdonában lévő 
személygépkocsit, továbbá a magánszemély 
azon személygépkocsiját, amellyel 
kapcsolatban költséget számoltak el. 
 
 
 
Az adó alanya főszabály szerint a 
személygépkocsi járműnyilvántartás szerinti 
tulajdonosa, pénzügyi lízingbe adott 
személygépkocsi esetén azonban a lízingbe 
vevő. Ha a járműnyilvántartásban nem szerepel 
a személygépkocsi, akkor az adó alanya a 
személygépkocsi használója.  
 
Az adó mértéke havonta 1600 köbcentiig 7000 
Ft, efelett 15000 Ft.  
 
A kétszeres adóztatás kizárása érdekében az 
adóalany által megfizetett gépjárműadó 
levonható a cégautó adóból, méghozzá 
negyedéven belül azon hónapokban, amikor a 
cégautó adó és a gépjárműadó utáni 
kötelezettség egyaránt fennállt. 
 
 
Az adót önadózással kell teljesíteni az állami 
adóhatósághoz, azaz negyedévente kell – a 

Barzahlungsgeschäften die Rechnung 
unbedingt im Zeitpunkt der Zahlung ausgestellt 
werden soll. Die Rechnungsausstellungspflicht 
innerhalb von 15 Tagen bleibt aber unverändert 
in den Fällen wenn die Zahlung durch 
Überweisung abgewickelt wird und während 
des Geschäftes Vorsteuer entsteht. Daneben 
erscheint die Vereinfachung, dass bei den 
Geschäften wo keine Vorsteuer entsteht (zB 
steuerfreie Geschäften), für die 
Rechnungsausstellung das 
Mehrwertsteuergesetz keinen konkreten Termin 
vorschreibt. 
 
 
WAGENSTEUER 
 
Firmenwagensteuer 
Die bisherige nach der Privatnutzung als 
Personaleinkommensteuer gezahlte 
Firmenwagensteuer umwandelt sich in eine 
grundsätzliche, sich auf eine breitere 
Steuerbasis beziehende, niedrigere 
Steuerpflicht. 
 
Die neue Firmenwagensteuer ist eine Art von 
Vermögensteuer. Dementsprechend beinhaltet 
der Kreis des Steuerobjektes einerseits die 
Personalkraftwagen, die kein Eigentum von 
Privatpersonen sind anderseits solche 
Personalkraftwagen, die im Eigentum von 
Privatpersonen sind und wonach Kosten 
verrechnet wurden. 
 
Das Steuersubjekt ist laut dem Grundregel der 
Eigentümer, der in der Wagenregistratur 
registriert ist, bei finanziell geleasten Wagen ist 
aber der Leasingnehmer. Wenn der 
Personalkraftwagen in der Wagenregistratur 
nicht registriert ist, ist das Steuersubjekt der 
Benutzer des Wagens.  
 
Die Höhe der Steuer ist bis zum 1600 cm3 
7000 HUF, darüber hinaus 15000 HUF. 
 
Damit die doppelte Besteuerung 
ausgeschlossen wird, kann die vom 
Steuersubjekt gezahlte Wagensteuer von der 
Firmenwagensteuer innerhalb des Quartals in 
den Monaten, wenn die Wagensteuer- und 
Firmenwagensteuerpflicht bestehen, 
abgezogen werden. 
 
Die Steuer soll mit Selbsterklärung an die 
Steuerbehörde geleistet werden, das heisst, die 



  

negyedévet követő hónap 20-áig – az adót 
bevallani, és megfizetni. Az adót csak azokra a 
hónapokra kell megfizetni, amelyekben a 
tulajdonost (használót) adókötelezettség 
terhelte. 
 
 
EGYÉB 
 
A készpénzfizetések korlátozása 
Korlátozásra kerül a napi készpénz záró 
állomány – havi szintű – átlagos mértéke, 
amely, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, 
nem lehet több, mint az előző üzleti év – éves 
szintre számított – összes bevételének 1,2%-a, 
illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 
1,2%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor 
500 ezer forint.  
 
 
Ha jogszabály alapján bankszámlanyitásra 
kötelezett adózók között megkötött ügyletek 
vonatkozásában az ügyleti ellenérték 
megfizetése 250 ezer forint összeget 
meghaladóan bankjegy átadásával történik, a 
kifizetés teljesítőjére az adóhatóság 
ügyletenként, a 250 ezer forint összeghatárt 
túllépő kifizetés értékének 20 %-ával 
megegyező összegű mulasztási bírságot szab 
ki. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket e 
szabály alkalmazásakor össze kell számítani. 
Amennyiben az ügylet folyamatos teljesítésű, 
minimum egy havi teljesítési időtartamra kell a 
kifizetéseket összeszámítani. 
 
 

Steuer ist vierteljährlich bis zum 20. des das 
Vierteljahr folgenden Monats zu erklären und zu 
zahlen. Die Steuer soll nur nach solchen 
Monaten gezahlt werden, wenn der Eigentümer 
(Benutzer) von Steuerpflicht belastet wurde. 
 
 
SONSTIGES 
 
Einschränkung der Bargeldzahlung 
Das durchschnittliche Mass des 
Bargeldbestandes am Tagesende auf 
monatliche Basis wird eingeschränkt. Wenn das 
Gesetz nicht anders vorschreibt, kann es nicht 
höher sein als 1,2% des jährlichen 
Gesamtertrags vom Vorjahr sowie wenn 1,2% 
des Gesamtertrags vom Vorjahres 500 Tsd 
HUF nicht erreicht, dann 500 Tsd HUF. 
 
 
Wenn es unter Steuerzahlern, die zur Eröffnung 
von Bankkonto verpflichtet sind, die Zahlung 
des Gegenwertes eines Geschäftes über 250 
Tsd HUF im Rahmen von Banknotenübergabe 
erfolgt, kann das Steueramt dem Auszahler je 
nach Auszahlung 20 % Versäumnisstrafe auf 
den 250 Tsd HUF überschreitenden Teil 
erteilen. Zu einem Geschäft beziehenden 
Auszahlungen werden bei der Anwendung 
dieser Regel addiert. Wenn das Geschäft eine 
kontinuierliche Leistung ist, sollen die 
Auszahlungen mindestens für einen Zeitraum 
von einem Monat zusammengezogen werden.   

  


