HÍRLEVÉL

NEWSLETTER

a 2009. év közben érvénybe lépő
adótörvényeket érintő változásokról

about changes of tax laws became effective
during 2009

ÁFA törvény:

Value Added Tax:

Változik 2009. július 1-i hatállyal az ÁFA kulcs
általános mértéke 20%-ról 25%-ra, és
bevezetésre kerül egy 18 %-os adókulcs is,
amelyet az alapvető élelmiszerek esetében a tej
és gabona alapú termékeknél kell alkalmazni. A
tervek szerint 18%-os adókulccsal fog adózni a
távhőszolgáltatás
díja
is,
de
ennek
hatálybaléptetése még az Európai Bizottság
verseny
torzulásának
veszélyéről
hozott
döntésétől függ.

Usual value added tax rate will be 25 % instead
of former 20 % effective from 1 July 2009 and a
new 18 % rate will be initiated used for basic
food products prepared by using milk and
grains. According to the plans 18% rate will be
used for district-heating services as well but
being effective is depending on the decision of
European Committee about risk of market
competition’s deficiencies.

Jövedéki adó:

Excise tax:

Emelkedik a benzin és a gázolaj árába beépülő
jövedéki adó mértéke 2009. július 1-től. Gázolaj
esetében 90,50 Ft/l, a benzinnél 109 Ft/l az adó
mértéke. A jövedéki adó vonatkozásában az
alkoholtermékek és a dohánytermékek esetében
is az adó emelkedésével kell számolni.

Amount of excise tax included in petrol and
diesel oil price will increase from 1 July 2009.
Tax rate will be 90,50 HUF/litre for diesel oil
and 109 HUF/litre for petrol. Considering excise
tax the rate will also be raised for alcohol and
tobacco products.

Személyi jövedelemadó:

Personal income tax:

Változik az összevont adóalapba tartozó
jövedelmek utáni adó kiszámítására használt
adótábla visszamenőlegesen 2009. január 1-i
hatállyal. Az alsó 18%-kal adózó sáv határa
1.700.000 Ft-ról 1.900.000 Ft-ra emelkedik. Az
ezen felüli rész továbbra is 36%-os adó alá esik.
A családi pótlék adóterhet nem viselő
járandósággá válik szept 1-től. A családi pótlék
címén szerzett bevétel emellett megosztható
egyéb jövedelemmé válik a házastárssal 50%50% mértékben A munkáltató felé a családi
pótlékról nyilatkozni kell.. Ezen rendelkezéstől
eltérően a családi pótlék címén megszerzett
bevételből nem kell jövedelmet megállapítani,
ha az a családok támogatásáról szóló törvény
szerint

Tax chart for calculating taxes after incomes of
aggregated tax base will be modified effective
back from 1 January 2009. Limit of 18 % rate
will be raised from 1.700.000 HUF to 1.900.000
HUF. Income above this level remains under 36
% tax rate. Family allowance turns into tax free
income effective 1 Sept 2009. Additionally the
family allowance as other income can be
shared 50%-50% between spouses. Statement
needs to be submitted by employee to
employer about family allowance. In contrary to
this rule income is not needed to determine
from family allowance if according to the Law
on Family Allowances
a) the contribution is received by own right
b) raised amount of allowance is determined
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because of child with long-lasting sickness or
a) saját jogon jogosultként kapott támogatás;
b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos seriously handicapped children
gyermek után magasabb összegű családi
pótlékként van megállapítva.

Társasági adó:

Corporate tax:

Módosul az adóalap csökkentő tételeket Modifications will be effective in 7. § cs) section
felsoroló 7. § cs) pontja, amely a terven felüli that lists tax base decreasing items. It rules
értékcsökkenés visszaírt összegére mond ki write back of unplanned depreciation.
szabályokat.
Az adózás rendjéről szóló törvény:

Act on Rules of Taxation:

Az adóhatóság köteles lesz a telefonos
ügyintézés során a beszélgetés tartalmát
visszakereshető
módon
elektronikusan
rögzíteni. Az adózónak és képviselőjének joga
lesz a rögzített beszélgetés visszahallgatására.

Tax Authority will be obliged to record
retrievable the content of phone calls during
office work in electronic way. The tax-payer and
its representative will have the right to listen to
the recorded conversation.

Társadalombiztosítás:

Social security contribution:

A munkáltatók számára kis mértékben olcsóbbá
válik a munkaerő alkalmazása 2009. július 1-től,
mivel a minimálbér kétszeresének mértékéig
(143.000 Ft-ig) a járulékalap után 26 %
társadalombiztosítási járulékot kell fizetni a
korábbi 29 % helyett. Az említett mérték feletti
társadalombiztosítási alapot jelentő kifizetések
után a járulék mértéke nem változik, 29 %
marad.
A
táppénzzel
kapcsolatos
szabálymódosítások 2009. augusztus 1-től
lépnek életbe. A táppénz a biztosítási jogviszony
fennállásának időtartama alatt maximálisan egy
éven át, a biztosítási jogviszony megszűnését
követően legfeljebb 30 napon át jár, ezen
időtartam méltányosságból maximálisan 30
nappal meghosszabbítható. A 30 napos határidő
eddig 45 nap volt. Mértéke csökken a
figyelembe vehető jövedelem 60%-ra két évnél
hosszabb folyamatos jogviszony esetén, ennél
rövidebb jogviszony esetén vagy fekvőbetegellátás miatt mértéke 50% lesz.

Burden of employment will be slightly lower for
employers effective from 1 July 2009 because
social security contribution will be decreased to
26 % instead of prior 29 % after the twice of
minimal wage amount (143.000 HUF). Charge
of exceeding part of payments as base of social
security contribution will not change, remains
29 %. Changing in rules for sick-pay will be
effective from 1 August 2009. Sick-pay will be
available for maximum one year during time
spent in insurance relationship and for
maximum 30 days after termination of
insurance relationship, this duration can be
extended with maximum 30 days because of
justice. This 30 days duration was 45 days
before. Rate will be decrease to 60% of
considerable income in case of continuous
insurance exceeding two year in case of shorter
legal relationship or hospital treatment the rate
will be 50 % of considerable income.

A betegszabadság idejére járó távolléti díj Allowance for the duration of sick holiday
mértéke is változik, a Munka Törvénykönyvében (maximum 15 days annually) will also change
szabályozott, a betegszabadság (évi 15 from 80 percent to 70 percent regulated in Law

munkanap) idejére járó távolléti díj a jelenlegi 80
százalékról 70 százalékra csökken 2009.
augusztus 1-től.
2009. 07.01-től a Start kártyákra vonatkozó 15 ill
25%-os járulékfizetési kötelezettség 10 ill 20 %ra csökken. Ezt a rendelkezést a korábban
kiadott start kártyákra is alkalmazni kell július 1től.

on Labour effective 1 August 2009.
Rate of contribution will be 10% and 20 %
instead of 15% and 25 % for START cards
effective 1 July 2009. From 1 July this
regulation needs to also be applied for cards
issued formerly.

Munkaadói járulék:

Employers’ contribution:

2009. július 1-től a minimálbér kétszeresének
mértékéig 1 % munkaadói járulékot kell fizetni a
korábbi 3 % helyett. Az említett mérték feletti
munkaadói járulék alapot jelentő kifizetések után
a járulék mértéke nem változik, 3 % marad.

Rate of employers’ contribution will be 1 %
instead of former 3 % after twice of minimal
wage amount effective from 1 July 2009.
Charge of exceeding part of payments as base
of employers’ contribution will not change,
remains 3 %.

Szakképzési hozzájárulás

Vocational Training Contribution

A
szakképzési
hozzájárulás
fizetésére
vonatkozó szabályok is változnak és a
figyelembe
vehető
kedvezmények
(kötelezettséget csökkentő tételek) mértéke
változik.

Regulations for paying of Vocational Training
Contribution will also be modified and rate of
concessions (items cutting liabilities) will
change.

EVA

Simplified Entrepreneurial Tax

Az áfamérték emelésével összefüggésben az Related to VAT rate raise limit for 2009 of
eva alkalmazásának bevételi értékhatára 2009- applying Simplified Entrepreneurial Tax will
re 26 millió forintra emelkedik.
raise to 26 million HUF.
Vállalkozói járulék

Entrepreneurial Contribution

2009. július 1-től a 4 % helyett 2,5 % vállalkozói
járulékot kell fizetni. A jövedelemnek a
minimálbér kétszeresét meghaladó része után a
járulék mértéke továbbra is 4%.

Rate of Entrepreneurial Contribution will be
2,5% instead of 4 % effective 1 July 2009. 4 %
rate will be effective constantly for incomes
above twice of minimal wage.
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