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HÍRLEVÉL 

 
 

a jelentősebb, várható adótörvény változásokról 
a 2011. október 14-én közzétett törvényjavaslat 

alapján 
 
Személyi jövedelemadót érintő javaslatok 
 
 
Havi 202 ezer Ft jövedelem alatt megszűnik a 
korábbi adó-alap kiegészítés, e felett 2012-ben 27 
százalékos mértékkel kell növelni az adó-alapot. 
2013-ban a 202 ezer Ft feletti részre is megszűnik a 
kiegészítés. 
Megszűnik a korábbi adójóváírás. 
 
Adókötelessé válik a reprezentáció és az üzleti 
ajándék. A juttatás értékének 1,19-szeresét 16% 
SZJA és 27% EHO terheli. 
 
 
 
A béren kívüli juttatások 500 ezer Ft-os 
keretösszegig adhatók kedvezményes adózással. 
Változik az adható juttatások fajtája és mértéke is. 
 
 
Általános forgalmi adót érintő javaslatok 
 
A legmagasabb áfa kulcs 25%-ról 27%-ra nő. 
 
 
Számviteli törvényt érintő javaslatok 
 
 
Azok a vállalkozók, akik nemzetközi számviteli 
standardok szerint állítják össze az összevont 
(konszolidált) beszámolójukat, csak olyan 
könyvvizsgáló részére adhatnak megbízást, aki 
rendelkezik IFRS minősítéssel. Valamint a 
könyvviteli szolgáltatást körébe tartozó feladatok 
ellátását olyan személynek kell végeznie, aki IFRS 
regisztrálási szakterületen szerepel a könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában. 
 
Az üzleti év a naptári évtől eltérhet, amennyiben azt 
a működési jellemzők szükségessé teszik. 
 
 
Napi készpénz záró állomány mértéke az előző 
üzleti év árbevételének 10%-ára nő. 
 
 

 
 

 
NEWSLETTER 

 
 

about material prospective taxation law changes 
based on published bill of  

14 October 2011 
 

Personal income tax changes 
 
 
The former tax-base supplement will terminate 
under monthly wage of 202 Th HUF and above this 
wage level 27 % has to be added to tax base. In 
2013 the supplement will also terminate above 202 
Th HUF. 
The former tax credit will terminate. 
 
The representation and the business present will be 
taxable. The value of the allowance multiplied by 
1,19 will be charged by 16 % personal income tax 
and 27 % health contribution. 
 
 
Fringe benefits can be given to the limit of 500 Th 
HUF with preferential taxation. The type and the 
limits of fringe benefits will also change. 
 
 
Proposals concerning value added tax 
 
The highest rate will rise to 27 % from 25 %. 
 
 
Proposals concerning Act on Accounting 
 
 
Entrepreneurs compiling their consolidated annual 
report in accordance with the international financial 
reporting standards (IFRS) can charge only auditors 
with IFRS qualification. Besides accounting tasks 
have to be done by a person who is listed in the 
IFRS qualification field of registration of the 
accounting service renderers. 
 
 
 
The business year can differ from the calendar year 
if it is needed by the operation features. 
 
 
The daily closing cash level will rise to the 10% of 
the previous year’s sales revenues. 
 
 



  

 
Adózás rendjéről szóló törvényt érintő javaslatok 
 
 
Kölcsönzött munkaerőt alkalmazó társaságnak 
legkésőbb a munkavégzés megkezdésének napján 
be kell jelentenie a kölcsönvett munkavállaló nevét, 
adószámát és a kölcsönadó nevét és adószámát. 
 
 
Adóregisztrációs eljárással egészül ki a törvény, ami 
lehetőséget biztosít az adóhatóságnak, hogy egy új 
cégnek ne adjon ki adószámot, ha olyan jelentős 
befolyású vezető tisztségviselővel rendelkezik, aki 
már hasonló tisztséget betöltött jelentős 
adóhátralékot felhalmozó cégnél. Az adószámot 
abban az esetben adja ki az adóhatóság, ha 
bizonyítja, hogy neki fel nem róható ok miatt áll fenn 
a tartozás. 
 
 
Megszűnik az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés, 
ezentúl az ellenőrzés a megbízólevél átadásával 
kezdődik. 
 
Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési 
kötelezettségének az első felszólításban szereplő 
határidőig nem tesz eleget, 1 millió forintig terjedő 
bírság állapítható meg. 
 
 
A bűncselekményből származó adóhiány utáni 
adóbírság 200%-ra nő. 
 
 
Társasági adó törvényt érintő változás 
 
 
Az adózó csak az elhatárolt veszteség nélkül 
számított adóalap 50%-ig jogosult a korábbi 
adóévek elhatárolt veszteségének felhasználására. 
 
 
Egyéb adóváltozások 
 
A települési önkormányzat települési adót állapíthat 
meg. Az önkormányzat által kivetett építmény- és 
telekadó nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi 
értékének 3%-át. A fizetendő összeg csökkenti az 
iparűzési adó összegét. 
 
 
A munkavállalót terhelő pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék 2%-ról 3%-ra nő. 
 
A cégautóadó mértéke növekszik és a gépjármű 
teljesítményét és környezetvédelmi besorolását is 
figyelembe veszi. Az év elején a vállalkozás 
tulajdonában lévő gépjármű után január 20-ig kell a 
teljes adót megfizetni, év közbeni vásárlásnál a 

 
 Proposals concerning Act on Taxation order 
 
 
Companies employing borrowed work force have to 
report the name and the tax registration number of 
the borrowed employee and the name and the tax 
identification number of the lender on the starting 
day of the work at the latest. 
 
The Act will be complemented by tax registration 
procedure that will enable the tax authority to deny 
the tax identification number issue if officer with 
material impact works for the company who formerly 
worked for companies generating material back 
taxes. The authority issues the tax identification 
number if the person proves that the back taxes 
generating is not his responsibility. 
 
 
 
The former notice about tax examination will 
terminate. The tax examination will begin with 
mandate letter hand-over. 
 
If the taxable person does not fulfil the obligation of 
annual report publishing until the deadline of the first 
warning then penalty of 1 million HUF can be 
assessed. 
 
 
Penalty tax after tax shortfall generated by crime will 
rise to 200%. 
 
 
Corporate income tax change 
  
 
The taxable person can reduce the tax base by the 
losses of the previous business years until 50% of 
the tax base calculated without losses carried 
forward. 
 
Other tax changes 
 
The local government can impose settlement tax. 
The building and building plot tax imposed by the 
local government cannot exceed 3% of the real 
estate. The payable amount can reduce the amount 
of local business tax. 
 
 
The financial health contribution burdening the 
employee will rise to 3% from 2%. 
 
The company car tax will increase and will consider 
the performance and the environmental protection 
category of the vehicle. The total tax has to be paid 
until 20 January if the company owns the vehicle at 
the beginning of the year in case of interim purchase 



  

következő hó 20-ig kell bevallani és megfizetni. 
 
 
Bevezetésre kerül a baleseti adó, mely a kötelező 
gépjármű felelősségbiztosítás díjának 30%-a és a 
biztosítók szedik be. 
 
Változik a jármű vásárlás illetéke. 
 
 
Az igazgatási illeték 2.200 Ft-ról 3.000 Ft-ra nő. 
 
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 

it has to be declared and paid until 20th of the next 
month. 
 
Accidental tax will be imposed the amount will be 30 
% of the compulsory vehicle responsibility insurance 
and will be collected by the insurance companies. 
 
Vehicle purchase dues will change. 
 
 
The administration dues will increase to 3.000 HUF 
from 2.200 HUF. 
 
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
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