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HÍRLEVÉL 
 
az Országgy űlés által elfogadott 2011.01.01-jén 

hatályba lép ő fontosabb adótörvényi 
változásokról, új szabályokról 

 
2. rész 

 
 

 
 
Számviteli törvény változásai 
 
A számviteli törvény változásait a 2011-ben induló 
üzleti évre kell alkalmazni, de a vállalkozó döntése 
alapján már a 2010-es évben is alkalmazhatóak. 
 
 
 
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet ezentúl a 
zártkörűen működő részvénytársaság, a külföldi 
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, 
azon magyar leányvállalat, melyet nem a magyar 
számviteli törvény szerint összeállított konszolidált 
beszámolóba vonnak be, illetve a naptári évtől 
eltérő üzleti évet választó vállalkozás, ha a 
törvényben meghatározott határértékeket nem lépi 
túl. 
 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő 
mellékletében nem kell összegszerűen bemutatni a 
tárgyévben a könyvvizsgáló által felszámított díjat, 
csak annak egyes szolgáltatások között 
megoszlását kell részletezni (könyvvizsgálat, 
tanácsadás…stb), illetve a vállalkozás köteles 
összegszerű tájékoztatást is adni, ha a 
Könyvvizsgáló Közfelügyeleti Bizottság arra kéri. 
 
 
A mérlegben devizában és valutában szereplő 
eszközöket és forrásokat az év végi választott  
árfolyamon kell minden esetben kimutatni és nem 
kell értékelni az árfolyamváltozás hatásának 
jelentőségét. 
 
Ha a választott pénzintézet a devizaárfolyamot 
naponta többször közzéteszi, a számviteli 
politikában meg kell határozni az alkalmazott 
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Änderungen des Rechnungslegungsgesetzes 
 
Die Änderungen des Rechnungslegungsgesetzes sind 
ab dem in Jahre 2011 beginnenden Geschäftsjahr 
anzuwenden, laut der Entscheidung des 
Unternehmens können sie aber auch für das Jahr 
2010 angewendet werden. 
 
Ab jetzt können auch folgende Gesellschaften  einen 
vereinfachten Jahresabschluss erstellen, wenn sie die 
im Gesetz bestimmten Grenzwerten nicht übersteigen: 
die geschlossene Aktiengesellschaft, die ungarische 
Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft, 
die Tochtergesellschaft, die in solchen 
Konzernabschluss eingezogen wird, der nicht nach 
dem ungarischen Rechnungslegungsgesetz erstellt 
wird, sowie die Gesellschaft die ein anderes 
Geschäftsjahr als das Kalenderjahr wählt. 
 
In der ergänzenden Beilage des vereinfachten 
Jahresabschlusses soll der Betrag der im Berichtsjahr 
von dem Wirtschaftsprüfer aufgerechneten Gebühr 
nicht, sondern nur ihre Verteilung unter den 
verschiedenen Dienstleistungen detailliert werden 
(Wirtschaftsprüfung, Beratung…usw.). Ausserdem ist 
das Unternehmen verpflichtet über den Betrag das 
öffentliche Aufsichtskomitee der Wirtschaftsprüfer zu 
informieren wenn es daran bittet. 
 
Die in der Bilanz in Devisen und Valuten 
ausgewiesenen Aktiven und Passiven sollen am 
Jahresende in jedem Fall zum gewählten Kurs 
ausgewiesen werden und die Wesentlichkeit der 
Wirkung der Kursänderung soll nicht bewertet werden. 
 
Wenn der Devisenkurs der gewählten Geldinstitut 
täglich mehrmals veröffentlich wird, soll der 
angewendete Kurs in der Rechnungslegungspolitik 
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árfolyamot. 
 
Ha a vállalkozás választott árfolyama a devizavételi 
vagy devizaeladási árfolyam, ezentúl nem kell a 
főszabálytól eltérő értékelésből adódó különbözetet  
a kiegészítő mellékletben bemutatni. 
 
 
A devizás értékpapírok, részesedések 
értékesítéskori eredményének megállapításakor 
ezentúl nem kell külön bemutatni az 
árfolyamváltozás hatását. 
 
 
A fióktelep a külföldi vállalkozás számviteli 
beszámolóját a beszámoló elfogadásától számított 
60 napon belül köteles közzétenni. 
 
 
Szintén 60 nap áll a mentesített magyar 
anyavállalat rendelkezésére, hogy a fölérendelt 
külföldi anyavállalat konszolidált éves beszámolóját 
magyar nyelven közzétegye. 
 
 
Egyéb törvényi változások 
 
Építőipari tevékenység végzése esetén, ha a 
vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a munkavégzés 180 
napnál tovább tart, állandó tevékenységet 
végzőnek számíthat már a tevékenység 
megkezdésekor. 
 
Iparűzési adó megosztásánál az ügyvezetők 
személyi jellegű ráfordításának legalább 10 
százalékát a székhely szerinti településnél kell 
kimutatni. 
 
Két helyi adónem megszűnik: a vállalkozások 
kommunális adója és az üdülőépület utáni 
idegenforgalmi adó. 
 
Az építményadó felső mértéke a korábbi 900 
forintról 1100 forintra emelkedik 
négyzetméterenként. 
 
Ezentúl az adózónak adóköteles tevékenység 
megkezdésekor, nyilatkoznia kell arról is, ha az áfa 
általános szabályai szerint kíván adózni. 
 
 
A vállalkozás ezentúl köteles bejelenteni az 
adóhatóságnak gazdasági tevékenységük 
mindazon helyszíneit, melyeket a létesítő okiratban 
nem tüntetnek ugyan fel, de a telephely 
fogalmának adózási szempontból megfelelnek. 
 
Az adótúlfizetés ezentúl csak akkor téríthető vissza 
az adózónak, ha az bevallási kötelezettségeinek 
eleget tett. 

festgelegt werden. 
 
Wenn der gewählte Kurs der Gesellschaft der 
Devisenverkaufs- oder Kaufkurs ist, soll ab jetzt die 
Differenz aus der von der Hauptregel abweichenden 
Bewertung nicht mehr in der ergänzenden Beilage 
dargestellt werden. 
 
Während der Bestimmung des Ergebnisses nach dem 
Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen in 
Devisen soll ab jetzt die Wirkung der Kursänderung 
nicht mehr separiert ausgewiesen werden. 
 
 
Die Zweigniederlassung soll den Jahresabschluss des 
ausländischen Unternehmens innerhalb von 60 Tagen 
nach der Annahme des Abschlusses veröffentlicht 
werden. 
 
Auch 60 Tage stehen der ungarischen befreiten 
Muttergesellschaft zur Verfügung um den 
Konzernjahresabschluss der übergeordneten 
ausländischen Muttergesellschaft auf Ungarisch zu 
veröffentlichen. 
 
Sonstige gesetzliche Änderungen 
 
Im Falle von Bauarbeiten kann die Tätigkeit schon am 
Anfang der Tätigkeit als dauerhafte Tätigkeit 
qualifiziert werden wenn das Unternehmen so beurteilt 
dass die Arbeit länger als 180 Tage dauern wird. 
 
 
Während der Verteilung der Gewerbesteuer soll 
mindestens 10% der Personalaufwendungen der 
Geschäftsführung an der Siedlung die als Sitz 
angemeldet wurde, ausgewiesen.  
 
Zwei örtliche Steuerart wurden erlöscht: die 
kommunale Steuer der Unternehmen und die 
Fremdverkehrssteuer nach Ferienhäusern. 
 
Die Obergrenze der Gebäudesteuer erhöht sich von 
900 HUF auf 1100 HUF pro Quadratmeter. 
 
 
Ab jetzt soll sich der Steuerzahler am Anfang der 
steuerpflichtigen Tätigkeit darüber äussern dass er 
Mehrwertsteuer nach den allgemeinen Regeln zahlen 
will. 
 
Das Unternehmen soll ab jetzt dem Steueramt jeden 
Ort anmelden, wo es Wirtschaftstätigkeit ausübt, in der 
Gründungsurkunde nicht aufgelistet wurde aber den 
Begriff Standort aus steuerlicher Sicht entspricht. 
 
 
Die Steuerüberzahlung kann im Weiteren dem 
Steuerzahler wiedererstattet werden wenn er seine 
Steuererklärungspflicht erfüllt. 
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Adóellenőrzés esetén az önellenőrzés csak akkor 
minősül megkezdettnek, ha az adóellenőrzésre 
vonatkozó értesítés átvétele előtti napon az adózó 
az önellenőrzésről szóló bevallást benyújtotta az 
adóhatóságnak. 
 
 
2011. január 1-jétől összevonásra kerül az adó és 
a vámhivatal, az új szervezet neve Nemzeti Adó és 
Vámhivatal (NAV). 
 
 
Ágazati különadók 
 
Az Országgyűlés törvényt fogadott el az egyes 
ágazatokat terhelő különadókról, amely adót 
először a 2010 évben kell megfizetni. 
 
Háromféle tevékenységre áll fenn az 
adókötelezettség: bolti kiskereskedelmi 
tevékenység, távközlési tevékenység, 2008 LXVII. 
törvény szerinti energiaellátók.  
 
A társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt 
vállalkozások a bolti kiskereskedelmi illetve 
távközlési távközléséből származó adóköteles 
nettó árbevételüket tevékenységenként 
összegezniük kell és erre az összegre kell az adót 
kiszámítani illetve árbevételarányosan megosztani. 
 
Az adó mértéke tevékenységenként eltérő. 
 
Ha az adózó több különadó köteles tevékenységet 
is végez, a magasabb adóterhű után kell az adót 
megfizetni. 
 
Változott a pénzügyi szervezetek különadójánál az 
adókulcs, az 50 milliárd forint adóalap feletti kulcs 
nőtt, a biztosítóknál sávos háromkulcsos lesz az 
adómérték. 
 
 

 

Fentiekkel kapcsolatos b ővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu   

 
Im Falle von Steuerrevisionen soll die Selbstrevision 
nur in dem Fall als Angefangene qualifiziert werden 
wenn der Steuerzahler die Erklärung über der 
Selbstrevision dem Steueramt vor dem Tag des 
Empfangs der Anmeldung bezüglich der 
Steuerrevision einreicht. 
 
Ab 01.01.2011 werden das Steueramt und das Zollamt 
zusammengezogen. Der Name des neuen Organs ist 
Nationales Steuer- und Zollamt. 
 
 
Sondersteuer nach Branchen 
 
Das Parlament hat das Gesetz über Sondersteuer 
nach Branchen angenommen, die zum ersten Mal im 
Jahre 2010 zu zahlen ist. 
 
Drei Tätigkeiten sind dementsprechend steuerpflichtig: 
Ladeneinzelhandel, Fernspruchstätigkeit, 
Energiedistribution laut dem Gesetz LXVII vom Jahre 
2008. 
 
Die verbundenen Unternehmen laut dem 
Körperschaftssteuergesetz sollen ihren Nettoumsatz 
aus Ladeneinzelhandel und Fernspruchtätigkeit pro 
Tätigkeit zusammenziehen und die Steuer soll nach 
dieser Summe gezahlt sowie danach umsatzanteilig 
verteilt werden. 
 
Der Steuersatz ist pro Tätigkeit unterschiedlich. 
 
Wenn der Steuerzahler mehrere steuerpflichtige 
Tätigkeiten ausübt, soll die Steuer nach der mit 
höheren Steuerlast gezahlt werden. 
 
Der Steuersatz der Sondersteuer von Finanzinstituten 
hat sich verändert, der Steuersatz nach der 
Steuergrundlage über 50 Mrd HUF hat sich erhöht und 
bei den Versicherungsinstituten werden drei 
Steuersätze streifig bestimmt. 
 

 
 
Wenn Sie im Zusammenhang mit den oben 
Erwähnten weitere Informationen möchten, 
wenden Sie mit Vertrauen an unsere Mitarbeiter.  
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu  
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