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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 

 
 

NEWSLETTER 
 

about material changes of tax laws and new 
regulations approved by Parliament effective 

 1 January 2012 
 

 
Law nr. CLVI. approved on 21 November 2011 contains 
the changes concerning taxation in 2012. We inform you 
about the changes classified as material by us concerning 
companies and employees in our newsletter. 
 
 
Changes of Personal Income Tax 
 
Tax base complement used in 2011 do not have to be 
applied under annual income of 2 million 424 Th HUF. 
Income above the mentioned level has to be raised with 
27% tax base complement. Tax base complement will 
terminate from 2013. Tax credit will terminate from 2012. 
 
 
The system of fringe benefits will be reorganized. From 
2012 the law determines cafeteria limit again accordingly 
the fringe benefits can be given with discount taxation until 
annual 500 Th HUF. The employer has to pay 16 % 
personal income tax after the tax base that is payment 
multiplied by 1,19 and 10 % health contribution after the 
amount of fringe benefit under the limit. 27 % health 
contribution has to be paid instead of 10 % after fringe 
benefit above limit. 
The Széchenyi Recreation Card implemented in 2011 will 
complement with 2 sub accounts and the total amount of 
fringe benefit on SZÉP Card will increase to 450 Th HUF. 
In 2012 fringe benefits can be paid to 3 sub accounts: for 
holiday purpose max. 225 Th HUF, for hospitality, warm 
meals max. 150 Th HUF, for health protection max. 75 Th 
HUF. 
Meal tickets will terminate and Erzsébet ticket will replace 
it that is issued by Hungarian Holiday Fund and can be 
used for ready-for-consumption food purchases. It can be 
given with discount taxation in the amount of max. 5 Th 
HUF monthly. 
 
Besides Erzsébet ticket workplace (plant) eating can be 
given max. 12.500 HUF monthly. 
Internet providing is not among the fringe benefits any 
more. 
Besides these changes the former fringe benefits can be 
given unchanged considering the limit. 
 
 
Group of several determined allowances will extend and 
its condition is that the allowances have to be given to all 
employees with the same way or given for a determined 
group of people based on rules available by all 
employees. 
 
Marketing present not classified as business present is 
considered as several determined allowances like fringe 
benefits given above the limit of 500 Th HUF. 
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folyósított béren kívüli juttatások is. 
 
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 
mellékletében szereplő kulcsok, de nem lehet az 
értékcsökkenésként elszámolt összeg alacsonyabb a 
számviteli törvény szerint elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenésnél. 

 
 
The representation and business present is not under 
Corporate Income Tax anymore. 16 % personal income 
tax and 27 % health contribution have to be paid on the 
amount of allowance multiplied by 1,19. The former limit 
will terminate by business present. 
 
Subsidy max. 7.500 Th HUF given to the employee for 
final redemption or interest preference of this kind of 
subsidy is tax-free. It can be considered also for already 
settled final redemptions until 28 February 2012. 
 
 
Daily allowance can be given again tax-free up to  
15 EUR/day from 2012. 
 
The individual can deduct the confirmed rental fee of a 
rented flat from his own flat rental income if the rents are 
in the same time the flats are located in different 
settlements the rent is over 90 days and the deduction is 
not considered against other income. 
 
Corporate Income Tax changes 
 
The rules regarding consideration of losses carried 
forward change. The tax base calculated without losses 
carried forward can be deducted maximum by 50 % with 
the losses carried forward of the previous years from 
2012.  
 
In case of transformation the successor can only consider 
the losses of the predecessor if the major owner has not 
changed and the successor continues the activity of the 
predecessor for at least 2 years and gain sales revenue. 
 
In case of acquisition the losses carried forward of the 
acquired company can only be considered if at least one 
of the following conditions is fulfilled: stocks of the buyer or 
the acquired company are public listed; the acquisition is 
inside the group of companies or the company buying is 
market acquisition and the acquired activity in continued 
for at least 2 years and sales revenue is earned. 
 
The losses carried forward can be considered in the order 
of arose and there is no time limit for carrying forward 
newly arisen losses. 
 
Registered intangible asset is a new term that similarly to 
the registered share means tax exemption if it is registered 
to the tax authority within 60 days after acquisition. 
 
 
The registration deadline increases to 60 days from 30 
days for registered shares. 
 
Free allowance based on regulation is considered as 
expenditure. 
 
 
Depreciation rules will change. From 2012 the used 
depreciation rates in Accordance with the Act on 
Corporate Income Tax can be lower compared to the rates 
stated in the annex of Act but the accounted amount of 
depreciation cannot be lower than the accounted planned 
depreciation according to the Act on Accounting. 
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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 
kötelezettséget keletkeztet és a felszámított adó 
levonható. 
 
Az adóalap az előleg részleges visszafizetése esetén is 

 
Donations to public benefit organization, highly public 
benefit organization and church can be considered as cost 
in favour of the enterprise regardless that the net income 
before tax of the supported one is positive or negative. 
The supporter has to have certificate that has to involve 
the supported organization’s name, seat, tax identification 
number, amount of the donation, supported purpose and 
level of public benefit. 
 
 
In case of lack of equity the interest-free liabilities also 
have to be considered if the net income before tax 
decreased because of it in accordance with the transfer 
price regulations. 
 
The tax base increasing amount due to the lack of equity 
can be reduced by average daily volume of cash 
receivables stated in the Balance Sheet among fixed 
financial receivables, receivables or securities. 
 
 
Tax discount of team sport support is effective from the 
publishing of the resolution of the European Committee on 
27 July 2007. The total amount of the subsidy ensured 
under determined conditions is considered as approved 
cost in favour of the company and tax concession is also 
accountable in whole amount up to 70 % of the payable 
tax in the given year and following three years. 
 
 
 
Act on Value Added Tax changes 
 
Usual rate of VAT increases to 27 %. The Act contains 
temporary rules similarly to the former VAT rate changes 
for the transactions of continuous completions, period 
settlements. Accordingly in case of the transactions with 
due date in 2012 and consequently completion date in 
2012 the VAT rate is determined by the settlement period. 
 
 
VAT of the automobile rent will be reclaimable from 2012. 
VAT is only reclaimable if it is on invoice entirely related to 
2012. If there is private usage the reclaimable VAT 
proportion has to be shared. VAT related to automobile 
purchase or leasing with closed-end is still not 
reclaimable. 
 
 
Cash registers have to be reset to the new VAT rate not 
later than 29 February 2012. Hand receipt or invoice can 
be issued until reset.      
 
 
In case of chain transactions only the middle buyer has 
the right to refute the presumption that he act as 
purchaser in the transaction and to prove that he is 
concerned as seller in the transaction. 
 
In case of import services if the place of the completion is 
determined by the main rule and the taxable person is the 
service user the paid advance creates taxpaying obligation 
and the VAT is reclaimable. 
 
 
The tax base decreases also in case of the advance’s 
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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. 
 
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 

partial repayment not only in case of the total repayment. 
 
From 2012 if the payable tax decreases not because of 
the decrease of the tax base the change does not have to 
be settled by self-revision but in the current tax 
declaration. 
 
The receiver’s prior acceptance is needed for the usage of 
invoices with electronic signature except for regulation 
determines usage of electronic invoicing. 
 
VAT is also reclaimable after non-paid amounts from 27 
September 2011. 
 
 
Act on Accounting changes 
 
Participants of group of companies may choose simplified 
reporting form if they fulfil the former value limit 
requirements and they can provide the adequate 
information for the compilation of consolidated annual 
report. This rule can also be applicable during compilation 
of annual report of 2011. Companies keeping records in 
foreign currency may also choose this type of annual 
report considering the value limit. 
 
Enterprises may chose differing business year if it is 
required by the volatility of the business or information 
need of the parent company. Enterprise preparing unique 
simplified annual report or taxable person in the simplified 
entrepreneur tax system cannot prepare annual report 
with differing balance sheet date. 
 
Value limit of audit will change. Annual report of business 
year started in 2012 has to be supervised by auditor if the 
average sales turnover of the former two business years 
exceeds 200 million HUF or the average statistical 
employee number exceeds 50 head. The limit of the 
average sales turnover will change to 300 million HUF 
from 2014. 
 
Audit is still compulsory if law requires; for saving 
societies, consolidated company, non-relievable 
Hungarian branch of company with foreign seat. 
 
 
Annual report or consolidated annual report compiled in 
accordance with IFRS rules can only be compiled by 
bookkeeper with IFRS registration and audited by auditor 
with IFRS certificate from 2014. Engagement of audit can 
only be given to auditor who has IFRS certificate. 
 
 
Deadlines for annual report publishing will change to 
three, five, six months from former 90, 150, 180 days. 
 
 
In case of modification of bookkeeping currency the former 
90 days will change to 5 months. 
 
Daily petty-cash stock in the cashier can be 10 % of the 
former year’s total income. 
 
Dividend advance can be paid out based on the annual 
report compiled in accordance with the Act on Accounting 
within six months after balance sheet date considering 
dividend advance payment limits and there is no need for 
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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.  

compilation of interim balance sheet from 2012. 
 
Rules of balance sheet lines’ stock-taking have been 
redefined and simplified. The companies are obliged to 
reconcile data of general ledger and sub-ledgers in every 
year. It has to ascertain of the validity of stock-taking data 
by stock-taking. The company has to do stock-staking 
every year if it does not keep quantity records. (in case of 
assets and liabilities kept only in value by reconciliation).  
Quantity stock-taking has to be made once in three years 
if the company keeps quantity records but reconciliation 
has to be completed every year in these cases as well. 
 
 
 
System use and other fees related to overhead invoices 
do not have to be classified differently they are part of the 
purchased electricity, water and gas and can be 
accounted as material costs. 
 
Value of goods purchase or service use in foreign 
currency can be determined by the book value of the 
foreign currency. 
Rules of the VAT Act can also be applied during 
determination of the value of receivables and liabilities in 
foreign currency. 
 
 
For further information please contact our colleagues 
with confidence. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
 
Our newsletter has information purpose; it does not 
contain the regulation changes entirely and complement 
the substantial knowledge of the regulations and their 
changes. 
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