HÍRLEVÉL

INFORMATIONSBRIEF

az Országgyűlés által elfogadott 2011.01.01-én
hatályba lépő fontosabb adótörvényi
változásokról, új szabályokról

über die vom Parlament angenommen, am
01.01.2011 in Kraft tretenden, wichtigsten
Steuergesetzänderungen, neuen Vorschriften

1. rész

Teil 1.

A tervezetként kiadott javaslathoz képest kisebb
módosítások történtek a végleges törvényi
szövegben. Továbbá megalkotásra és elfogadásra
került az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló
törvény.

Im Vergleich zum Entwurf gab es kleinere
Modifizierungen
im
endgültigen
Gesetztext.
Ausserdem wurde das Gesetz über die einzelnen
Branchen belastenden Sondersteuer angefertigt und
angenommen.

Személyi jövedelemadó törvény változásai

Änderungen
Personaleinkommensteuergesetzes

2011. január 1-jétől a személyi jövedelemadó
mértéke összeghatártól függetlenül 16 százalék. Ezt
az adómértéket kell alkalmazni az ingatlan és ingó
átruházásból,
béren
kívüli
juttatásból,
tőkejövedelmekből keletkező jövedelmekre is. Ez
alól kivétel az egyéni vállalkozói személyi
jövedelemadó, amely 500 millió forintig 10
százalékkal, fölötte 19 százalékkal adózik és a
tartós befektetésből származó jövedelem három év
utáni hozama, melynek adója 10 százalék.

Ab
01.01.2011
ist
das
Mass
der
Personaleinkommensteuer unabhängig von der
Wertgrenze 16%. Dieser Steuersatz ist auch für die
Einkommen aus dem Verkauf von Mobil- und
Immobilienvermögen, aus den Zuwendungen ausser
dem Lohn und für Kapitaleinkommen anzuwenden.
Ausnahmen sind die Einkommensteuer des
Einzelunternehmens wo der Steuersetz bis zum 500
M HUF 10%, darüber 19% ist und der Ertrag aus
dauerhaften Investitionen nach drei Jahren wo der
Steuersatz 10% ist.
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Az adóalap számításának módszere nem változik,
az összevont adóalapot 27 százalékos adóalapkiegészítéssel kell megnövelni. A törvény szerint
2012. január elsejétől az adóalap kiegészítés
mértéke 13,5 százalék. Míg 2013 évben adóalap
kiegészítéssel nem kell számolni.

Die Methode der Steuergrundlagekalkulation
verändert sich nicht, die zusammengezogene
Steuergrundlage ist um 27% Grundlageergänzung
zu erhöhen. Laut dem Gesetz wird der
Grundlageergänzung 13,5%ab 01.01.2012. Ab 2013
ist mit der Grundlageergänzung nicht zu rechnen.

Változik az adójóváírás mértéke, 2011-ben a bér
adóalap kiegészítéssel növelt összegének 16
százaléka vehető figyelembe, de havonta legfeljebb
12100
forint.
A
teljes
adójóváírás
figyelembevételének határa 2 millió 750 ezer forint,
ami feletti jövedelemnél csökkenő mértékben 3 millió
960 ezer forintig vehető figyelembe adójóváírás.

Das Mass der Steuergutschrift verändert sich, 2011
ist 16% der um die Grundlageergänzung erhöhten
Lohngrundlage aber maximal 12.100 HUF in
Betracht zu nehmen. Die Wertgrenze der vollen
Steuergutschrift beträgt 2.750 Tsd HUF, darüber
kann die Steuergutschrift in einem vermindernden
Mass bis zum 3.960 Tsd HUF in Betracht
genommen werden.

Új családi kedvezmény került bevezetésére, ezentúl
már egy vagy két kedvezményezett eltartott
gyermek esetén is 62 500 forinttal csökkenthető
gyermekenként havonta az adóalap. Három vagy
több eltartott gyermek esetén 206 250 forinttal
csökkenthető kedvezményezett gyermekenként a
havi adóalap. A családi kedvezményt a házastársak
együtt vagy a kereső veheti igénybe.

Es wurde eine neue Familienermässigung
eingeführt. Ab jetzt kann die Steuergrundlage schon
nach ein oder zwei begünstigten, erhaltenen Kindern
monatlich um 62.500 HUF/Kind vermindert werden.
Nach drei oder mehr erhaltenen Kindern kann die
Steuergrundlage
monatlich
206.2500
HUF/begünstigtes Kind vermindert werden. Die
Familienermässigung
können
die
Ehegatten
gemeinsam oder kann auch ein Verdiener in
Anspruch nehmen.

A magánszemély 2011. évi adókötelezettségéről
adóbevallás helyett adónyilatkozatot is tehet,
bizonyos feltételek fennállása esetén. Erről a
lehetőségről
a
munkáltatónak
tájékoztatási
kötelezettsége van, ha ismeretei szerint a
munkavállaló élhet ezzel a lehetőséggel.

Die Privatperson kann auch eine Steueraussage
über ihre Steuerverbindlichkeiten 2011 statt einer
Steuererklärung unter bestimmten Bedingungen
ablegen. Über diese Möglichkeit soll der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer informieren falls laut seiner
Kenntnis der Arbeitnehmer diese Möglichkeit in
Anspruch nehmen darf.

Az önkéntes kölcsönös pénztárba, illetve nyugdíjelőtakarékossági számlára a tag által befizetett
összeg adókedvezménye 20 százalékra csökken a
korábbi 30 százalékról.

Die Steuerermässigung nach dem vom Mitglied in
die
freiwillige
Rentenkasse
sowie
Rentenvorsparkonto einbezahlten Betrag vermindert
sich von 30% auf 20%

Megszűnik a természetbeni juttatás fogalma,
helyette kétféle nem pénzbeli juttatást különböztet
meg a törvény, béren kívüli juttatásokat és béren
kívülinek nem minősülő egyes meghatározott
juttatásokat. A béren kívüli juttatások értékének
1,19-dal felszorzott összege után kell a kifizetőnek
16 százalék személyi jövedelemadót megfizetni. Az
egyes meghatározott juttatásokat a személyi
jövedelemadó mellett a hasonlóan megnövelt
adóalapra
számított
27%-os
eho
fizetési
kötelezettség is terheli. Egyes meghatározott
juttatásnak minősül többek között az adóköteles
reprezentáció, üzleti ajándék, a csekély értékű
ajándék illetve a minimálbér 1%-át meg nem haladó
reklámajándék is.

Der Begriff Naturalbezüge wurde erlöscht,
stattdessen unterscheidet das Gesetz zwei Bezüge
die nicht in Geld geleistet werden, Bezüge ausser
Lohn und gewisse bestimmte Bezüge die nicht als
Bezüge ausser Lohn zu qualifizieren sind. Der
Auszahler soll 16% Personaleinkommensteuer nach
dem 1,19-Fache des Wertes der Bezüge ausser
Lohn zahlen. Die gewissen bestimmten Bezüge
werden neben der Personaleinkommensteuer nach
der ähnlich erhöhten Steuergrundlage auch mit
Gesundheitsbeitrag von 27% belastet. Die
steuerpflichtigen
Repräsentation,
Geschäftsgeschenk, die geringwertigen Geschenke
sowie die Werbegeschenke, die 1% des
Minimallohns nicht übersteigen, sind unter Anderen
auch als gewisse bestimmte Bezüge zu
qualifizieren.
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Bővül a béren kívüli juttatások köre, új elemként
jelenik meg a Széchenyi-pihenő kártya, mely egy
speciális bankkártya lesz, amelyhez tartozó
számlára évente legfeljebb 300 ezer forint utalható,
aminek a felhasználhatósági köre a tervek szerint
hasonló a jelenlegi üdülési csekkhez és az
egészségpénztári kártyához. A pontos szabályok
meghozatala várhatóan 2011-ben történik meg.

Der Kreis der Bezüge ausser Lohn erweitert sich,
ein
neues
Element
ist
die
SzéchenyiErholungskarte, was eine spezielle Bankkarte sein
wird. Auf das dazu gehörende Bankkonto darf
jährlich maximal 300 Tsd HUF überwiesen werden,
wessen Nutzungskreis laut Pläne ähnlich wie die
gegenwärtigen
Urlaubsscheine
und
die
Gesundheitskassenkarte sein wird. Die genauen
Regelungen werden voraussichtlich 2011 erbracht.

Megszűnik
az
ingyenesen
juttatható
internethasználat, 2011-től 5 ezer forintig béren
kívüli juttatásnak minősül.

Die Internetnutzungsmöglichkeit ohne Entgelt wird
erlöscht. Ab 2011 wird es bis zu 5 Tsd HUF als
Bezug ausser Lohn qualifiziert.

A fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására jogosító
utalvány is béren kívüli juttatásnak számít 2011-től,
hasonlóan a meleg étkeztetésre adott utalványhoz,
azzal megegyező 18 ezer forintos összegben,
juttatható a kettő összevontan.

Die Scheine die zum Kauf vom zur Zehrung fertigen
Lebensmittel berechtigen sind ab 2011 auch Bezüge
ausser Lohn, ähnlich wie Essenscheine für warme
Zehrung. Insgesamt können die zwei Scheine
maximal in 18 Tsd geleistet werden.

Megszűnik az adóterhet nem viselő járandóság
fogalma, ezentúl adómentesnek számítanak.

Der Begriff Bezug ohne Steuerlast wird erlöscht,
weiterhin sind sie als steuerfrei zu betrachten.

Társasági adó törvény változásai

Änderungen des Körperschaftsgesetzes

2011. január 1-jétől az 500 millió forintos adóalapig
külön feltétel nélkül 10 százalékos adókulcs
alkalmazható. Az ezen összeget meghaladó részre
továbbra is 19 százalék a tárasági adó.

Ab 01.01.2011 ist ein Steuersatz von 10% bis zu
einer Steuergrundlage von 500 M HUF ohne
besondere Bedingungen anzuwenden. Über diesem
Betrag ist die Körperschaftsteuer weiterhin 19%

Átmeneti rendelkezésként ez a szabály már a 2010es év második félévére is alkalmazható, oly módon
hogy a társasági adó alapot az első és második
félév napjainak arányában kell megosztani és az
első félévre a korábban alkalmazott, feltételekhez
kötött 10 százalékos adómérték alkalmazható 50
millió forintig, míg a második féléves adóalapra
feltétel nélkül alkalmazható a 10 százalékos
adókulcs 250 millió forintig.

Als temporäre Verordnung kann diese Regelung
schon für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres
2010
angewendet
werden,
wo
die
Körperschaftssteuergrundlage im Anteil der Tage
der ersten und des zweiten Hälfte geteilt werden soll
und für die erste Hälfte der vorher benutzte,
bedingte Steuersatz von 10% bis zu 50 M HUF
anzuwenden ist sowie für die Steuergrundlage der
zweiten Hälfte der Steuersatz von 10% bis zu 250 M
HUF ohne Bedingung anzuwenden ist.

Az OECD transzferárra vonatkozó irányelveivel
összhangban
bővültnek
a
transzferár
megállapításának módszerei. Az új irányelv három
csoportot
különböztet
meg
a
transzferár
megállapításának módszerei között, melyek a
tradicionális, a profit alapú és az egyéb módszerek
csoportja. A most átvett két módszer alkotja az
irányelvben újonnan létrehozott profit alapú
csoportot. Ezen változtatás alapján a szokásos piaci
ár meghatározásánál alkalmazható módszerek
bővültek az ügyleti nettó nyereségen alapuló
módszerrel és a nyereség-megosztásos módszerrel.

Im Einklang mit den Direktiven der OECD bezüglich
Transferpreise erweiterten sich die Methoden der
Transferpreisbestimmung. Die neue Direktive
unterschiedet drei Gruppe unter den Methoden der
Transferpreisbestimmung, die die Folgenden sind:
traditionelle Methode, Methode aufgrund von Profit
und sonstige Methode. Die jetzt angenommenen
zwei Methoden bilden die in der Direktive
eingeführte neue Gruppe aufgrund von Profit. Laut
dieser Veränderung erweiterten sich die bei der
Bestimmung des gewöhnlichen Marktpreises
anwendbaren Methoden mit der Methode, deren
Grund der Nettogewinn des Geschäftes ist und mit
der Gewinnverteilmethode.
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Bejelentett részesedés apportálásakor a részesedés
kivezetése miatt keletkezett nyereség után is
érvényesíthető az adóalap-kedvezmény.

Auch bei dem Apport der angemeldeten Beteiligung
kann die Steuergrundlagevergünstigung nach dem
Gewinn wegen der Ausführung der Beteiligung
geltend gemacht werden.

Megszűnik a külföldi
kötelezettsége.

Die
Körperschaftssteuerzahlungspflicht
ausländischen Organisation wird erlöscht.

szervezet

társaságiadó-

der

Európai Bizottsági jóváhagyásra vár a látvány
csapatsportot támogató módosítás. Ami szerint
meghatározott feltételekkel ezen célra juttatott
összeget a társasági adó vállalkozás érdekében
felmerült költségként ismeri el és ezen kívül
adókedvezményként is figyelembe vehető a
fizetendő adó 70 százalékáig. Ha tárgyévben a
vállalkozás
nem
tudja igénybe
venni az
adókedvezményt, azt a következő három évben
megteheti.

Die Modifizierung bezüglich der Beförderung des
Mannschaftssports wartet auf die Genehmigung der
Europäischen Kommission. Aufgrund dessen kann
unter bestimmten Bedingungen die für diesen Zweck
ausgezahlte Summe als im Interesse der
Gesellschaft entstehende Kosten anerkannt werden
und
ausserdem
kann
auch
eine
Steuervergünstigung bis zu 70% der zu zahlenden
Steuer in Acht genommen. Wenn die Gesellschaft
die Vergünstigung im Geschäftsjahr nicht in
Anspruch nehmen kann, kann sie in den folgenden
drei Jahren in Acht genommen werden.

A feltöltési kötelezettség értékhatára 50 millió
forintról 100 millió forintra nőtt.

Die Wertgrenze der Auffüllungspflicht erhöht sich
von 50 M HUF auf 100 M HUF.

Általános forgalmi adó törvény változásai

Änderungen des Mehrwertsteuergesetzes

Áfamentes ügyletek utólagos korrekcióját nem kell
önellenőrizni.

Im Falle von nachträglichen Korrektionen der
steuerfreien Geschäfte soll keine Selbstrevision
durchgeführt werden.

Továbbá nem kell önellenőrizni azon ügyleteket,
amelyeknél az alábbi feltételek együttesen
teljesülnek: csökken az adóalap, csökken a
fizetendő áfa és a törvény 77§ -ban szereplő ok
miatt történt a változás.

Weiterhin soll keine Selbstrevision in solchen Fällen
durchgeführt
werden,
wo
die
folgenden
Bedingungen gemeinsam erfüllt werden: die
Steuergrundlage und die zu zahlende Steuer
vermindert sich und die Änderung geschieht wegen
eines der im § 77 des Gesetzes bestimmten
Ursachen.

2010.09.30-ról 2011.03.31-re hosszabbodott meg a
más tagállami adóalanyok 2009-re vonatkozó
áfavisszaigénylés benyújtásának határideje.

Der
Abgabetermin
der
Mehrwertsteuerrückerstattung von in einem anderen
Mitgliedstaat
angesiedelten
Steuersubjekten
bezüglich 2009 verlängert sich von 30.09.2010 auf
31.03.1011.

Az adományozónak nem kell áfát fizetni a közcélú
természetbeni adomány után, ha olyan vagyont
adományoz,
melyet
eddig
áfaköteles
tevékenységéhez használt.

Der Spender soll keine Mehrwertsteuer nach seine
gemeinnützige Naturalspende zahlen wenn er
solches Vermögen spendet was vorher zur
mehrwertsteuerpflichtigen Tätigkeit genutzt wurde.

Változik a teljesítés helye kulturális, művészeti,
tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport és
hasonló szolgáltatások nyújtása esetében. Ezentúl a
teljesítési helynek az számít, ahol a szolgáltatást
igénybe vevő gazdasági céllal letelepedett.

Der Ort der Leistung ändert sich im Falle von
kulturellen,
künstlichen,
wissenschaftlichen,
Unterrichts-, Unterhaltungs-, und Sport sowie
ähnlichen Dienstleistungen. Ab jetzt ist der Ort der
Leistung der Ort wo derjenige der die Dienstleistung
in Anspruch nimmt wirtschaftlich angesiedelt ist.
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Fordított adózása alá kerül a szén-dioxid-kibocsátási
kvóták értékesítése.

Der Vertrieb der Kohlendioxydemissionsquote wird
verkehrt gesteuert.

Fordítottan adózik továbbá felszámolási vagy
csődeljárás alatt álló adóalany által nyújtott, 100
ezer Ft-ot meghaladó szolgáltatás is.

Weiterhin wird die Dienstleistung über 100 Tsd HUF
von Steuersubjekten unter Abwicklungs- oder
Konkursverfahren auch verkehrt besteuert.

Hírlevelünk második részében a számviteli törvény
és az egyéb törvényi változásokról, illetve az ágazati
különadóról fogjuk tájékoztatni Önöket.

Im zweiten Teil unseres Informationsbriefes werden
wir
Sie
über
die
Änderungen
im
Rechnungslegungsgesetz und anderer Gesetzen
sowie über die Sondersteuer von Branchen
orientieren.

Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz.

Wenn Sie im Zusammenhang mit den oben
Erwähnten weitere Informationen möchten,
wenden Sie mit Vertrauen an unsere Mitarbeiter.

E-mail: info@itag-audit.hu
Weblapunk: www.itag-audit.hu

E-mail: info@itag-audit.hu
Web: www.itag-audit.hu

