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HÍRLEVÉL 
 

az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én 
hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új 

szabályokról 
1. rész  

 
A 2011.11.21-én elfogadott CLVI. törvény tartalmazza a 
2012-re vonatkozó adózást érintő változásokat. 
Hírlevelünkben az általunk jelentősnek ítélt, cégeket és 
munkavállalóikat érintő szabályokat ismertetjük. 
 
 
Személyi jövedelemadó törvény változásai 
 
A 2011-ben érvényes adóalap kiegészítést nem kell 
alkalmazni az évi 2 millió 424 ezer forintot meg nem 
haladó jövedelem után. Az ezt meghaladó összeget 
továbbra is 27%-os adóalap kiegészítéssel kell 
megnövelni. Az adóalap kiegészítés 2013-tól megszűnik. 
2012-től az adójóváírás megszűnik. 
 
A béren kívüli juttatások rendszere átalakul. 2012-től újra 
cafeteria keretet határoz meg a törvény, ami szerint évi 
500 ezer forintos összegig nyújthatóak kedvezményesen a 
béren kívüli juttatások. Az értékhatár alatti összegnek az 
1,19-szerese után kell 16 százalék személyi 
jövedelemadót és 10 százalék egészségügyi hozzájárulást 
fizetnie a munkáltatónak. Az értékhatár feletti összegben 
adott juttatásnál 10 százalék helyett 27 százalék 
egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. 
A 2011-ben bevezetett Széchényi Pihenő Kártya kiegészül 
2 alszámlával és az együttesen adható támogatás 
összege 450 ezer forintra nő. 2012-ben 3 elkülönített 
számlarészre kerülhet juttatás: üdülési célra 225 ezer 
forintig, vendéglátásra, meleg étkeztetésre 150 ezer 
forintig, egészség-megőrzési célokra 75 ezer forintig. 
Megszűnik az étkezési utalvány, helyette a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány bocsát ki fogyasztásra kész 
élelmiszer vásárlására jogosító utalványt Erzsébet-
utalvány néven, ami havi 5 ezer forintos összegig adható 
kedvezményesen. 
 
Az Erzsébet-utalvány mellett munkahelyi (üzemi) étkezés 
is juttatható havi 12 ezer 500 forintig.  
Az internetszolgáltatás biztosítása kikerül a béren kívüli 
juttatások köréből. 
Ezeken a változásokon túl a korábbi béren kívüli juttatások 
változatlan formában adhatóak az értékhatár 
figyelembevételével. 
 
Bővül az egyes meghatározott juttatások köre és 
feltételként szerepel, hogy a juttatást minden munkavállaló 
számára egységes módon vagy minden munkavállaló által 
hozzáférhető szabályok alapján egy meghatározott 
személyi kör számára juttassák. 
 
Az üzletpolitikai (reklám) célú, üzleti ajándéknak nem 
minősülő ajándék, egyes meghatározott juttatásnak 
minősül, úgy mint az 500 ezer forintos értékhatár felett 
folyósított béren kívüli juttatások is. 

 
 

INFORMATIONSBRIEF 
 

über die vom Parlament angenommenen, am 
01.01.2012 in Kraft tretenden wichtigsten 
Steuergesetzänderungen, neuen Regel 

Teil 1. 
 

Das am 21.11.2011 angenommene Gesetz Nr CLVI. 
beinhaltet die Veränderungen für das Jahr 2012 bezüglich 
der Steuerzahlung. In unserem Informationsbrief stellen 
wir die Regeln bezüglich der Firmen und ihrer 
Arbeitnehmer dar, die wir für wichtig halten. 
 
Änderungen des Personaleinkommensteuergesetzes 
 
Der im Jahre 2011 gültige Steuergrundlagezusatz ist unter 
einem Jahreslohn von 2.424 Tsd HUF nicht mehr 
anzuwenden. Die Lohnsumme über diesem Betrag soll 
weiterhin um den 27%-igen Zusatz erhöht werden. Der 
Steuergrundlagezusatz wird ab 2013 erlöscht. Ab 2012 
wird die Steuergutschrift erlöscht. 
 
Das System der Bezüge ausser Lohn wird umgewandelt. 
Ab 2012 bestimmt das Gesetz wieder einen Rahmen für 
Cafeteria. Dementsprechend können Bezüge ausser Lohn 
jährlich bis zu 500 Tsd HUF begünstigt geleistet werden. 
Der Arbeitgeber soll nach dem 1,19-Fache der Summe 
unter dieser Wertgrenze 16% Personaleinkommensteuer 
und 10% Gesundheitsbeitrag zahlen. Nach den 
Vergütungen über dieser Wertgrenze soll statt 10% einen 
27% Gesundheitsbeitrag gezahlt werden. 
Die 2011 eingeleitete Széchényi Erholungskarte wird 
durch 2 Subkonten ergänzt und die Gesamtsumme der 
möglichen Förderung erhöht sich auf 450 Tsd HUF. 2012 
dürfen auf 3 separierten Subkonten Bezüge geleistet 
werden: bis zu 225 Tsd HUF für Urlaub, bis zu 150 Tsd 
HUF für Bewirtung, warme Speise und bis zu 75 Tsd HUF 
für Gesundheitsaufbewahrungszwecke.  
Die Essenscheine werden erlöscht stattdessen gibt die 
Ungarische Nationale Stiftung für Urlaub sogenannte 
Erzsébet-Scheine aus, die für den Kauf von fertigen 
Nahrungsmittel berechtigen. Erzsébet-Scheine können 
monatlich bis zu 5 Tsd HUF begünstigt geleistet werden. 
Neben den Erzsébet-Scheinen kann Catering am 
Arbeitsplatz bis zu 12.500 HUF geleistet werden. 
Die Sicherung der Internetdienstleistung wird nicht mehr 
im Kreis der Bezüge ausser Lohn beinhaltet. 
Ausser diesen Änderungen können die bisherigen Bezüge 
ausser Lohn mit Berücksichtigung der Wertgrenze in 
unveränderter Form geleistet werden.  
 
Der Kreis der gewissen bestimmten Bezüge erweitert sich 
und als Voraussetzung wird es festgelegt, dass die 
Vergütung für jeden Arbeitgeber auf einheitlicher Art und 
Weise oder aufgrund Regeln, die für jeden Arbeitnehmer 
erreichbar sind, für einen bestimmten Personalkreis 
geleistet wird.  
Die Werbegeschenke, die nicht als Geschäftsgeschenk, 
zu qualifizieren sind, sind als gewisse bestimmte Bezüge 
zu betrachten genauso wie Bezüge ausser Lohn die über 
die Wertgrenze von 500 Tsd HUF geleistet werden. 
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A reprezentáció és az üzleti ajándék kikerült a társasági 
adó hatálya alól. 2012-től a juttatás értékének 1,19-el 
növelt összege után 16 százalék személyi jövedelemadót 
és 27 százalék ehót kell fizetni. A korábbi egyedi 
értékhatár az üzleti ajándéknál megszűnik. 
 
 
Adómentes a munkavállalónak végtörlesztésre nyújtott 7 
millió 500 ezer forintot meg nem haladó támogatás, vagy 
az ilyen célra nyújtott kölcsön kamatkedvezménye. A már 
teljesített végtörlesztésekre is figyelembe vehető 2012. 
február 28-ig. 
 
2012-től újra adómentesen adható napidíj 15 eur/nap 
összegig. 
 
Lakásbérbeadás bevételéből a magányszemély 
levonhatja, egy másik településen egyazon időben bérelt 
lakás igazolt bérleti díját, ha a bérbevétel 90 napon túli és 
nem számolta el más bevétele terhére.  
 
 
 
Társasági adó törvény változásai 
 
Változnak az elhatárolt veszteség felhasználásának 
szabályai. 2012-től kezdődően az elhatárolt veszteség 
figyelembe vétele nélkül számított adóalap maximum 50 
százalékkal csökkenthető a korábbi évekből származó 
elhatárolt veszteséggel. 
Átalakulás esetén a jogutód csak akkor jogosult a jogelőd 
veszteségét felhasználni, ha a többségi tulajdonos nem 
változott és jogutód a jogelőd tevékenységét legalább 2 
naptári évig folytatja, és abból árbevételt szerez. 
 
 
Cégvásárlás esetén csak abban az esetben használható 
fel a megvásárolt cég elhatárolt vesztesége, ha az alábbi 
feltételek közül legalább egy teljesül: a megvásárló vagy a 
megvásárolt cég részvényeit nyílt piacon jegyzik; a 
cégvásárlás csoporton belüli vagy a cégvásárlás piaci 
akvizíció és a megvásárolt tevékenységét legalább 2 évig 
folytatják, és abból árbevételt szereznek. 
 
 
Az elhatárolt veszteség továbbra is keletkezés 
sorrendjében használható fel, és az újonnan képződő 
időbeli korlát nélkül határolható el. 
 
 
Új fogalomként jelenik meg a bejelentett immateriális 
jószág, ami a bejelentett részesedéshez hasonlóan 
adómentességet jelent, ha a megszerzést követő 60 
napon belül bejelentik az adóhatóság felé. 
 
 
Bejelentett részesedésnél a bejelentés megtételére adott 
határidő a megszerzéstől számított 30 napról 60 napra nő. 
 
Jogszabályon alapuló ingyenes juttatás elismert 
költségnek számít. 
 
 
Változnak az értékcsökkenés szabályai, 2012-től a 
társasági adó törvény szerint elszámolt értékcsökkenési 
leírási kulcsok alacsonyabbak lehetnek, mint a törvény 

 
Die Repräsentation und das Geschäftsgeschenk kommen 
aus der Gültigkeit der Körperschaftsteuer aus. Ab 2012 
wird das 1,19-Fache der Zuwendung durch 16% 
Personaleinkommensteuer und 27% Gesundheitsbeitrag 
belastet. Die frühere einzelne Wertgrenze bei dem 
Geschäftsgeschenk wird erlöscht. 
 
Die dem Arbeitnehmer gegebene Förderung für 
Endtilgung die 7.500 Tsd HUF nicht überschreitet sowie 
die Zinsbegünstigung eines für solche Zwecke gewährten 
Kredits sind steuerfrei. Es kann bis zum 28.02.2012 auch 
für schon geleistete Endtilgungen berücksichtigt werden. 
 
Ab 2012 kann auch wieder Tagegeld bis zu 15 EUR/Tag 
steuerfrei gegeben werden.  
 
Von dem Einkommen aus Wohnungsvermietung darf die 
Privatperson die bewiesene Miete einer auf einer anderen 
Ortschaft, in der gleichen Periode gemieteten Wohnung 
abziehen, wenn die Miete länger als 90 Tage dauert und 
sie gegenüber einem anderen Einkommen noch nicht 
verrechnet wurde. 
 
Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes 
 
Die Regelung der Anwendung von Verlustvorträgen ändert 
sich. Ab 2012 darf der Steuerzahler die Verlustvorträge 
von den Vorjahren nur bis zu 50% der ohne Verlustvortrag 
kalkulierten Steuergrundlage anwenden. 
 
Im Falle von Umwandlung darf der Rechtsnachfolger die 
Verluste des Rechtsvorgängers nur anwenden, wenn der 
Mehrheitseigentümer sich nicht geändert hat und der 
Rechtsnachfolger die Tätigkeit des Rechtsvorgängers 
mindestens 2 Kalenderjahre lang ausübt und daraus 
Erlöse erwirtschaftet. 
Im Falle vom Firmenkauf darf der Verlust der gekauften 
Firma nur dann angewendet werden, wenn aus den 
unteren Voraussetzungen mindestens eine erfüllt wird: die 
Aktien des Käufers oder der gekauften Firma an der Börse 
kotiert sind; der Firmenkauf innerhalb der Firmengruppe 
geschieht, oder er eine Marktakquisition ist und die 
gekaufte Tätigkeit mindestens 2 Kalenderjahre lang 
ausgeübt wird und daraus Erlöse erwirtschaftet werden. 
 
Die Verlustvorträge können weiterhin in der Reihe der 
Entstehung angewendet werden und die neu 
Entstehenden können zeitlich unbeschränkt abgegrenzt 
werden. 
 
Neuer Begriff ist der angemeldete immaterielle 
Vermögensgegenstand, was gleich wie die angemeldete 
Beteiligung Steuerfreiheit bedeutet, wenn es innerhalb von 
60 Tagen nach der Anschaffung an die Steuerbehörde 
angemeldet wird. 
 
Im Falle der angemeldeten Beteiligung erhöht sich der 
Termin der Anmeldung von 30 Tage auf 60 Tage. 
 
Die aufgrund von Rechtsvorschriften ohne Entgelt 
gegebene Zuwendung ist als anerkannte Kosten zu 
betrachten. 
 
Die Vorschriften bezüglich der Abschreibung ändern sich. 
Ab 2012 können die Abschreibungssätze nach dem 
Körperschaftssteuergesetz niedriger sein als die in der 
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mellékletében szereplő kulcsok, de nem lehet az 
értékcsökkenésként elszámolt összeg alacsonyabb a 
számviteli törvény szerint elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenésnél. 
 
A vállalkozás érdekében felmerült költségnek számít a 
közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek, 
egyháznak nyújtott adomány függetlenül attól, hogy a 
támogatott adózás előtti eredménye pozitív vagy negatív. 
Az adományozónak rendelkeznie kell igazolással, aminek 
tartalmaznia kell az adományozott nevét, székhelyét, 
adószámát, adomány összegét, támogatott célt és 
közhasznúsági fokozatát. 
 
 
Alultőkésítés során figyelembe kell venni a kamatmentes 
kötelezettségeket is, amennyiben erre tekintettel az 
adózás előtti eredmény a transzferár szabályok alapján 
csökkent. 
Az alultőkésítés szerinti adóalap növelő összeg 
csökkenthető a mérlegben kimutatott befektetett pénzügyi 
követelések, követelések vagy értékpapírok között 
kimutatott pénzkövetelés napi átlagos állományi 
összegével. 
 
2011. július 27-től, az Európai Bizottság határozatának 
kiadásától hatályos a csapatsport támogatásának 
adókedvezménye. A meghatározott feltételekkel nyújtható 
támogatás teljes egészében a vállalkozás érdekében 
felmerült költségnek számít és adókedvezmény is 
érvényesíthető teljes összege után a fizetendő adó 70 
százalékáig tárgyévben és a tárgyévet követő három 
évben. 
 
 
Általános forgalmi adó törvény változásai 
 
Az áfa kulcs általános mértéke 27 százalékra nő. A 
folyamatos teljesítésű, időszaki elszámolású ügyleteknél a 
korábbi áfa kulcs változásokhoz hasonlóan átmeneti 
rendelkezést tartalmaz a törvény. E szerint a 2012-es 
esedékességű és ezért 2012-es teljesítésű ügyletek 
esetén az áfa mértéket az határozza meg, hogy az 
elszámolás melyik időszakra vonatkozik. 
 
 
2012-től levonhatóvá válik a személygépkocsi bérletet 
terhelő áfa. De csak a teljes egészében 2012-re 
vonatkozó számla áfa tartalma vonható le. Ha 
magánhasználat is van, abban az esetben arányosítani 
kell a levonható áfa részt. A személygépkocsi beszerzése, 
zártvégű lízinghez kapcsolódó áfa továbbra sem vonható 
le. 
 
A pénztárgépeket 2012. február 29-ig kell átállítani a 
megváltozott áfa kulcsra. Az átállításig kézi nyugta vagy 
számla kibocsátása megengedett. 
 
 
Láncügylet esetén csak a közbenső vevőnek van 
lehetősége arra, hogy a törvényi vélelmet, mely szerint 
beszerzőként jár el megdöntse, és bizonyítsa, hogy 
értékesítőként vesz részt az ügyletben. 
 
Importszolgáltatások esetén, ha teljesítés helye a 
főszabály alapján határozható meg és az igénybevevő az 
adófizetésre kötelezett, a fizetett előleg adófizetési 

Gesetzbeilage bestimmten Sätze, die als Abschreibung 
verrechnete Summe darf aber nicht niedriger sein als die 
nach dem Rechnungslegungsgesetz verrechnete geplante 
Abschreibung. 
 
Die Spende an gemeinnützige, erheblich gemeinnützige 
Organisationen, an die Kirche kann als im Interesse des 
Unternehmens auffallende Kosten in Acht genommen 
werden unabhängig davon ob das Ergebnis des 
Gespendeten positiv oder negativ ist. Der Spender soll 
über eine Bestätigung verfügen, die den Namen, Sitz, 
Steuernummer des Gespendeten, den Betrag der 
Spende, das subventionierte Ziel und die Stufe der 
Gemeinnützigkeit beinhalten soll. 
 
Im Falle der Unterkapitalisierung sollen auch die zinsfreien 
Verbindlichkeiten in Betracht genommen wenn das 
Ergebnis vor Steuern diesbezüglich aufgrund der 
Transferpreisregelungen vermindert wurde. 
Aufgrund der Unterkapitalisierung die Steuergrundlage 
erhöhende Summe kann um die tägliche 
Durchschnittssumme der in der Bilanz unter den 
Finanzanlagen, den Forderungen oder den Wertpapieren 
ausgewiesenen Geldforderung vermindert werden. 
 
Ab 27.07.2011, der Ausgabe des Bescheids der 
Europäischen Kommission ist die Steuerbegünstigung 
bezüglich der Förderung des Mannschaftssports gültig. 
Die volle Summe der Förderung, die unter bestimmten 
Voraussetzungen geleistet werden, kann als in Interesse 
des Unternehmens auffallender Kost in Acht genommen 
werden und die Steuerbegünstigung kann auch nach dem 
vollen Betrag im Berichtsjahr und in 3 Folgejahren bis zu 
70% der zu zahlenden Steuer verrechnet werden. 
 
Änderungen im Mwst-Gesetz 
 
Der allgemeine Steuersatz von Mwst ändert sich auf 27%. 
Das Gesetz beinhaltet auch eine Übergangsregelung im 
Zusammenhang mit den Geschäften mit fortlaufender 
Leistung, temporären Verrechnung, genauso, wie es bei 
den vorigen Steuersatzänderungen gewesen war. 
Dementsprechend wird der Mwst-Satz bei den Geschäften 
mit Leistung und Zahlungsfrist 2012 abhängig davon 
bestimmt, welche Periode die Verrechnung betrifft.  
 
Ab 2012 kann die Mwst von PKW – Miete abgezogen 
werden. Es kann aber nur die Mwst, die vollkommen das 
Jahr 2012 bezieht abgezogen werden. Wenn es auch 
Privatnutzung gibt, sollte die abziehbare Mwst anteilig 
gerechnet werden. Die Mwst bei Anschaffung von PKW, 
sowie bei Leasinggeschäften mit befristetem Zeitraum 
kann weiterhin nicht abgezogen werden.  
 
Die Registrierkassen sollten bis zum 29-en Februar 2012 
auf den geänderten Mwst-Satz umgestellt werden. Bis zur 
Umstellung ist die Ausgabe einer manuellen Quittung oder 
Rechnung erlaubt.    
 
Im Falle von Kettengeschäften hat nur der mittlere Käufer 
die Möglichkeit die Rechtsvermutung umzustossen, dass 
er als Beschaffer verfährt und zu beweisen dass er als 
Verkäufer im Geschäft teilnimmt. 
 
Im Falle von Importdienstleistungen entsteht durch die 
Vorauszahlung Steuerzahlungspflicht und die 
aufgerechnete Steuer ist abziehbar wenn der Erfüllungsort 
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kötelezettséget keletkeztet és a felszámított adó 
levonható. 
 
Az adóalap az előleg részleges visszafizetése esetén is 
csökken, nem csak a teljes összeg visszafizetésekor. 
 
 
2012-től amennyiben a fizetendő adó nem az adóalap 
csökkenése miatt csökken, nem önellenőrzés keretében 
kell rendezni a változást, hanem az aktuális 
adóbevallásban kell módosítani. 
 
 
Az elektronikus aláírással ellátott számla alkalmazásához 
szükséges a befogadó előzetes beleegyezése, kivéve ha 
jogszabály írja elő az elektronikus számlázást. 
 
 
2011. szeptember 27-től a ki nem fizetett összegek után is 
visszaigényelhető az áfa. 
 
Számviteli törvény változásai 
 
Már a 2011-es évről szóló beszámoló összeállításánál 
alkalmazható az a szabály, hogy a vállaltcsoport tagjai is 
választhatják az egyszerűsített beszámolási formát, ha a 
korábbi mértékhatárnak megfelelnek és konszolidált éves 
beszámoló összeállításához biztosítani tudják a 
szükséges információt. A könyveit devizában vezető 
vállalat is választhatja ezt a beszámolási módot, szintén 
az értékhatár figyelembevételével. 
 
 
 
A naptári évtől eltérő üzleti évet ezen túl választhatják a 
vállalkozók, ha az üzletmenet ciklikussága vagy az 
anyavállalat információs igénye igényli. Továbbra se 
készíthet eltérő forduló napos beszámolót a sajátos 
egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozás és az 
eva alanya. 
 
 
 
 
Változik a könyvvizsgálat értékhatára, a 2012-ben induló 
üzleti évről készített beszámolót akkor szükséges 
könyvvizsgálóval ellenőriztetni, ha az előző két év 
árbevételének átlaga 200 millió forint felett van vagy 
átlagos állományi létszám meghaladja az 50 főt. A 2014-
es évben az árbevétel határa 300 millió forintra módosul. 
 
 
Továbbra is kötelező a könyvvizsgálat, ha jogszabály 
előírja; a takarékszövetkezeteknél, a konszolidálásba 
bevont vállalatnál és a külföldi székhelyű vállalkozás nem 
mentesíthető magyarországi fióktelepénél. 
 
 
2014-től kezdődően az IFRS szerinti éves beszámoló, 
konszolidált éves beszámoló összeállítását csak IFRS 
regisztrálású könyvelő vagy ilyen minősítéssel rendelkező 
könyvvizsgáló végezheti el. A könyvvizsgálat ellátására is 
csak olyan könyvvizsgálónak adhatnak megbízást, aki 
rendelkezik IFRS minősítéssel. 
 
 
 

aufgrund der Hauptregel zu bestimmen ist und der 
Inanspruchnehmer zur Steuerzahlung verpflichtet ist. 
 
Die Steuergrundlage vermindert sich auch durch die 
Teilzurückzahlung der Vorauszahlung nicht nur durch die 
Zurückzahlung der vollen Summe. 
 
Ab 2012 soll keine Selbstrevision eingereicht werden 
wenn sich die zu zahlende Steuer nicht wegen der 
Verminderung der Steuergrundlage vermindert hat. Die 
Veränderung kann in der aktuellen Steuererklärung 
modifiziert werden. 
 
Zur Anwendung der Rechnung mit elektronischer 
Unterschrift ist die vorherige Zustimmung des Empfängers 
benötigt ausgenommen den Fall wenn die elektronische 
Rechnungsausstellung gesetzlich vorgeschrieben ist.  
 
Ab 27.09.2011 ist die Mwst auch nach den noch nicht 
ausgezahlten Beträgen zurückzufordern. 
 
Änderungen im Rechnungslegungsgesetz 
 
Auch schon für den Jahresabschluss 2011 kann der Regel 
angewendet werden, dass auch für die Mitglieder einer 
Firmengruppe erlaubt ist die Form vereinfachter 
Jahresabschluss zu wählen, wenn sie den früheren 
Grenzwerten entsprechen und die zur Erstellung des 
konsolidierten Jahresabschlusses benötigten 
Informationen zur Verfügung stellen können. Das 
Unternehmen, das seine Bücher in Devisen führt, kann 
auch diese Berichtsform auch mit Berücksichtigung der 
Grenzwerte wählen. 
 
Ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr kann 
auch von Unternehmen gewählt werden, wenn der 
Geschäftsverlauf zyklisch ist oder der Informationsbedarf 
der Muttergesellschaft es benötigt. Die Unternehmen die 
einen sogenannten spezifischen vereinfachten 
Jahresabschluss erstellen sowie Steuersubjekte der 
vereinfachten Besteuerung (eva) sind, dürfen weiterhin 
kein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr 
wählen. 
 
Die Wertgrenze der Wirtschaftsprüfungspflicht verändert 
sich. Der Jahresabschluss bezüglich des im Jahre 2012 
beginnenden Geschäftsjahres ist vom Wirtschaftsprüfer 
nur in dem Fall prüfen zu lassen wenn die 
Durchschnittsumsatzerlöse der vorigen 2 Geschäftsjahre 
200 M HUF oder die Durchschnittszahl der Mitarbeiter 50 
Personen überschreitet. Im Jahre 2014 wird die 
Wertgrenze der Umsatzerlöse auf 300 M HUF erhöht. 
Die Wirtschaftsprüfung ist weiterhin obligatorisch wenn es 
durch Gesetz vorgeschrieben wird: bei Sparkassen, in die 
Konsolidierung einbezogenen Gesellschaften und bei den 
ungarischen Zweigniederlassungen von ausländischen 
Firmen, die nicht befreit wurden. 
 
Ab 2014 können der Jahresabschluss, konsolidierter 
Jahresabschluss nach IFRS nur durch einen Buchhalter, 
der in der Registratur der Buchführungsdienstleister auf 
dem Fachgebiet IFRS registriert ist, oder durch einen 
IFRS qualifizierten Wirtschaftsprüfer erstellt werden. Die 
Wirtschaftsprüfungsaufgaben können auch nur durch 
einen solchen Wirtschaftsprüfer erfüllt werden, der über 
eine IFRS-Qualifizierung verfügt.  
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Változnak a beszámoló közzétételére vonatkozó határidők 
a korábbi 90, 150, 180 napos határidők három, öt, hat 
hónapra módosulnak. 
 
A könyvvezetés pénznemének megváltoztatása esetén a 
korábbi 90 nap öt hónapra módosul. 
 
A pénztár napi készpénz állománya az előző év összes 
bevételének 10 százaléka lehet. 
 
2012-től a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül 
a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető 
osztalék előleg, az osztalékelőleg-fizetési korlátok 
figyelembe vételével és nem szükséges közbenső 
mérleget összeállítani. 
 
 
A törvényben újrafogalmazták és egyértelműsítették a 
mérlegtételek leltározására vonatkozó szabályokat. A 
vállalkozás köteles minden évben a főkönyvi könyvelés és 
az analitikus nyilvántartás adatait egyeztetni. A leltárba 
kerülő adatok valódiságáról leltározással köteles 
meggyőződni. Ha a vállalkozás nem vezet folyamatos 
mennyiségi nyilvántartást, akkor évente köteles leltárt 
végezni (csak értékben kimutatott eszközöknél és 
kötelezettségeknél egyeztetéssel), ha rendelkezik 
mennyiségi nyilvántartással három évente kell elvégezni a 
tényleges mennyiségi felvételt, de az egyeztetést ilyen 
esetben is évente végre kell hajtani.  
 
 
 
A közüzemi számlákhoz kapcsolódó rendszerhasználati 
és egyéb díjakat nem szükséges külön minősíteni, azok a 
beszerzett villamos energia, ivóvíz, gáz részét képezik és 
anyagköltségként elszámolhatóak. 
 
 
Valutában végbement termékbeszerzés vagy szolgáltatás 
igénybevétel értéke a valuta könyv szerint árfolyamán is 
meghatározható. 
Külföldi pénzértékre szóló követelés, kötelezettség 
forintértékének meghatározása során alkalmazhatóak az 
áfa törvény előírásai is.  
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztatás jellegű, nem tartalmazza 
teljeskörűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja a 
jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét.  

Die Veröffentlichungstermine des Abschlusses verändern 
sich von den früheren 90,150,180 Tagen auf 3, 5, 6 
Monate. 
 
Im Falle des Wechsels der Buchführungswährung erhöht 
sich der Termin von 90 Tagen auf 5 Monate. 
 
Der Tagesbestand der Kasse darf 10 % der Gesamterlöse 
vom Vorjahr sein. 
 
Ab 2012 ist die Dividendenvorauszahlung mit 
Berücksichtigung der Grenzen der 
Dividendenvorauszahlung innerhalb von 6 Monaten nach 
dem Bilanzstichtag auch aufgrund des Berichts nach 
Rechnungslegungsgesetz erlaubt, es ist nicht nötig einen 
Zwischenabschluss zu erstellen. 
 
Im Gesetz wurden die Regeln bezüglich der 
Inventuraufnahme neu abgefasst und eindeutiger 
gemacht. Das Unternehmen ist jedes Jahr verpflichtet die 
Hauptbuchführung mit den Angaben der Nebenbücher 
abzustimmen. Über die Wahrheit der in die Inventur 
aufgeführten Angaben soll durch Inventuraufnahme 
überzeugt werden. Wenn das Unternehmen kontinuierlich 
keine Nebenbücher in Menge führt, soll die Inventur 
jährlich aufgenommen werden (im Falle von Forderungen 
und Verbindlichkeiten, die nur Im Wert ausgewiesen 
werden, durch Abstimmung), wenn es über Nebenbücher 
in Menge verfügt, ist die tatsächliche Aufnahme in Menge 
dreijährlich durchzuführen, die Abstimmung ist aber auch 
in diesem Fall jährlich zu leisten. 
 
Die Systemnutzungsgebühre sowie andere Gebühre 
bezüglich der Rechnung von öffentlichen Werken soll nicht 
gesondert qualifiziert werden, sie sind Teil des 
angeschafften Stroms, Wassers, Gases und sind als 
Materialkosten zu verrechnen. 
 
Der Wert der Anschaffung sowie Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen in Valuten ist auch zum Buchskurs der 
Valuta zu bestimmen. 
Im Falle der Bestimmung des HUF-Betrags der 
Forderungen, Verbindlichkeiten in ausländischen 
Währungen können auch die Vorschriften des 
Mehrwertsteuergesetzes angewendet werden. 
 
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 
 
Unser Informationsbrief dient als Orientierung, beinhaltet 
die Gesetzänderungen nicht vollständig und ersetzt die 
gründliche Kenntnisse der Gesetze und deren 
Modifizierungen nicht.  

 

http://www.itag-audit.hu/
http://www.itag-audit.hu/

