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HÍRLEVÉL 

 
 

A gazdálkodókat érintő év végi 
törvényváltozásokról 

 
 
Személyi jövedelemadózást érintő változások 
 
A személyi jövedelemadónál megszűnik 2013-tól a 
korábban évi 2.424 ezer forint feletti jövedelemre 
alkalmazott adóalap-kiegészítés. 
 
A béren kívüli juttatásként fogyasztásra kész 
élelmiszer és meleg étel vásárlására jogosító 
Erzsébet-utalvány kedvezményesen adható értéke 8 
ezer forintra nő a korábbi 5 ezer forintról. 
 
Az Erzsébet utalvány kivételével a többi 
fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására feljogosító 
utalvány kikerült a munkáltató által adható juttatások 
köréből, így a bérrel megegyező mértékben adózik. 
 
 
Az iskolakezdési támogatást csak utalvány 
formájában lehet nyújtani, a továbbiakban a 
termékekről hozott számlát nem lehet elfogadni. 
 
Átalakításra kerültek a biztosításokra vonatkozó 
adószabályok. A kockázati biztosítások 
adómentességet élveznek a minimálbér 30 
százalékáig. 
 
Társasági adót érintő változások 
 
Társasági adónál a jövedelemminimum 
meghatározása során az összes bevételt növeli a 
tagi kölcsönök adóévi napi átlagos állománya és a 
megelőző év végi taggal szemben kimutatott 
kötelezettség különbözetének 50 százaléka. 
 
Módosul a fejlesztési adókedvezmény 
igénybevételének feltétele, a fejlesztési 
adókedvezményt megalapozó beruházás 
befejezésének időpontját be kell jelenteni az 
adópolitikáért felelős miniszternek, aki tájékoztatja az 
Adóhivatalt a nyilvántartásba vett fejlesztési 
adókedvezményekről. 
 
Új fogalomként bekerült a társasági adó törvénybe a 
szabad vállalkozási zóna. Aki a kormány által kijelölt 
ilyen zónában 100 millió forint feletti beruházást hajt 
végre, adókedvezményben részesül.  
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about changes of laws concerning enterprises 

 
 
 
Changes concerning Personal Income Tax 
 
From 2013 for personal income tax the tax base 
addition will be eliminated for annual income above 
2.424 Th HUF. 
 
The value of Erzsébet cheque that is usable for 
purchase of ready-to-eat and warm food and 
providable preferentially will raise from 5 Th HUF to 
8 Th HUF monthly. 
 
Besides Erzsébet cheque all other cheques that are 
usable for purchase of ready-to-eat food are out of 
the circle of benefits preferentially providable by the 
employer consequently its taxation is the same as 
wages. 
 
The school assistance allowance will only be 
provided in cheque form and the invoices of 
purchases will not be acceptable any more. 
 
Rules regarding taxation of insurances have been 
modified. The risk insurances are free of tax until 
30% of the minimum wage. 
 
 
Changes concerning Corporate Income Tax 
 
During the calculation of income-minimum the total 
income has to be raised by 50% of the difference of 
the daily average level of owner’s loans of the given 
year and the previous year-end liability against the 
owner(s). 
 
Conditions of usage of tax concession regarding 
developments will change. Finishing date of the 
investment that is the base of the development tax 
concession has to be published to the Minister 
responsible for tax policy who informs the tax office 
about the recorded development tax concession. 
 
 
Free entreprenerial zone is a new concept included 
in law on corporate income tax. Tax concession is 
available for those who makes more than 100 million 
HUF investment in those zones determined by the 
government. 



  

 
Adókedvezmény jár továbbá a 100 millió forint feletti 
energiahatékonysági beruházások után. 
 
 
Kisadózó vállalkozások tételes adóját és 
kisvállalati adót érintő változások 
 
 
Még a hatálybalépés előtt módosították, néhol 
pontosították a fenti törvényt.  
 
A kisadózó vállalkozások tételes adóját csak azok az 
adózók választhatják, akik nem szereztek az adott 
évben bevételt biztosítási ügynöki, brókeri 
tevékenységből, biztosítás, nyugdíjalap egyéb 
kiegészítő tevékenységéből és saját tulajdonú, bérelt 
ingatlan bérbeadásából, üzemeltetéséből. 
 
A kisadózó címének megváltozását nem kell az 
adóhatósághoz bejelenteni. 
 
Egyértelműsíti a törvény, hogy a kisvállalati adó 
alanya a Számviteli törvény hatálya alá tartozik. 
 
 
Újonnan alakult társaságok is választhatják a 
kisvállalati adót. Ezt az alapítástól számított 30 
napon belül kell bejelenteni az adóhatóságnál. 
 
 
Általános forgalmi adót érintő változások 
 
Az adó alapjának forintban történő megállapításához 
a társaságok az Európai Központi Bank hivatalos 
árfolyamát is alkalmazhatják. 
 
A személygépkocsi üzemeltetéséhez, 
fenntartásához kapcsolódó szolgáltatás után 
felszámított áfa 50 százaléka levonhatóvá válik. 
 
Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre 
kapott előleg esetén nem kell 2013-tól számlát 
kiállítani. 
 
Egyszerűsödnek az elektronikus számlára vonatkozó 
szabályok az áfa törvényben. Ennek értelmében 
elektronikus számlának minősül az a számla, ami 
tartalmazza az áfa szabályozásban előírt kötelező 
adatokat és elektronikus formában bocsátották ki és 
fogadták be. A módosítás következtében 
elektronikus számlának minősül az e-mail pdf 
melléklete is. 
 
A sertés ágazatban fordított adózást vezetnek be 
2013. április 1-től. 
 
A nem adóalany részére hosszú távon bérbe adott 
közlekedési eszközök esetén az adófizetési 
kötelezettség az igénybevevő nem adóalany 

 
Tax concession is also available on more than 100 
million HUF investments on energy efficiency. 
 
 
Changes of lump-sum tax of small enterprises 
and small-company tax 
 
 
The law has been modified and made more punctual 
even before coming into force. 
 
Lump-sum tax of small enterprises can only be 
chosen by those who did not gain income from 
insurance broker activity, financial broker activity, 
other complementary activity of insurance and 
pension funds or lease and running of own or leased 
real estates. 
 
Address change of taxpayer of the lump-sum tax has 
not to be published to the tax office. 
 
The law makes it clear that taxable person of the 
small-company tax is under the force of Act on 
Accounting. 
 
The new founded companies can also choose small-
company tax. This has to be published to the tax 
office not later than 30 days after foundation. 
 
 
Changes concerning Value Added Tax 
 
The enterprises can also use the official rate of the 
European Central Bank for determining the tax base 
in HUF. 
 
50 % of the value added tax of personal vehicles’ 
running and maintenance services will be 
reclaimable.  
 
There is no need to issue invoice for received 
advances related to intra-community tax free product 
sales from 2013. 
 
The rules concerning electronic invoices will be 
simplified in act on VAT. Accordingly invoice is 
considered as electronic invoice if it containes the 
compulsory data prescribed in act on VAT and it is 
issued and received in electronic form. According to 
the modification pdf annex of an e-mail is also 
considered as electronic invoice. 
 
 
Reverse taxation will be implemented in piggery 
industry from 1 April 2013. 
 
The tax liability of long-term leased traffic means to 
non-taxable persons will be considered according to 
the settlement of the non-taxable person service 



  

letelepedettsége szerint alakul. 
 
Adózás rendjéről szóló törvény változásai 
 
Az adóhatósági igazolások kiállítási határideje 8 
napról 6 napra csökken. 
 
Bevezetésre kerül a kötelező szakmai képviselet a 
feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának 
megállapítására irányuló eljárásban, a szokásos 
piaci ár megállapítására irányuló eljárásban. 
 
Felszámolás, végelszámolás és kényszertörlési 
eljárás esetén az azt megelőző időszak 
adókötelezettségeinek elmaradásáért a korábbi 
vezető tisztségviselő is büntethetővé válik. 
 
Be kell jelenteni az adóhatósághoz annak a tényét, 
ha az adózó elektronikus számlának minősülő 
bizonylatait online hozzáférést biztosítva, 
elektronikusan őrzi meg. 
 
Vállalkozást nem folytató magánszemély esetében 
létrehozzák az önellenőrzésre felhívás intézményét. 
Ezzel az Adóhatóság önellenőrzésre hívhatja fel az 
adózót, ha az adózó bevallásának adatai és a 
rendelkezésre álló adatok alapján az adózó terhére 
eltérés mutatkozik. Ebben az esetben 30 napja van 
az adózónak a bevallások önellenőrzésére, ez alatt 
az időszak alatt ellenőrzés nem kezdeményezhető. 
 
 
Az adózónak a 2 millió forintot meghaladó áthárított 
általános forgalmi adót tartalmazó számlákról áfa 
bevallás mellékleteként tételesen adatot kell 
szolgáltatni. Ha egy adómegállapítási időszakban 
több számlában összesítve szereplő áthárított 
forgalmi adó haladja meg a 2 millió forintot, akkor az 
összesített áthárított áfáról és a partnerről kell csak 
nyilatkozni, tételesen adatot szolgáltatni csak a 2 
milliót meghaladó áfát tartalmazó számlákról kell. 
 
 
Adóalanyok egymás között egy szerződés 
vonatkozásában csak 1,5 millió forint összegben 
teljesíthetnek készpénzkifizetést egy naptári 
hónapban. A szabály megsértése esetén a 1,5 millió 
forint feletti összegre az adózó 20% mulasztási 
bírságot fizet. 
 
Az adóbeszedés hatékonyságát kívánják azzal 
növelni, hogy 2013. április 1-től az összes géppel 
kiállított nyugtáról és a pénztárgépek adatairól 
rendszeres időközönként adatszolgáltatást kell 
teljesíteni az adóhatóság felé. 
 
 
Helyi adót érintő változások 
 
Az iparűzési adó alapjából az eladott áruk 

user. 
 
Law on Order of Taxation changes 
 
The preparation deadline of the tax office certificates 
will decrease to 6 days from 8 days. 
 
The compulsory professional representation will be 
implemented in the procedure that concerns the 
usability of conditional tax determination and the 
determination of arm’s length’s price. 
 
In case of liquidation, voluntary liquation and 
compulsive deletion process the former leading 
official will be punishable for lag in tax liabilities of 
the previous period. 
 
The taxable person has to announce to the tax office 
the fact that he reserves his receipts that are 
classified as electronic invoices in electronic form 
ensuring online access. 
 
New concept of call for self-revision created for 
natural persons who are not doing business activity. 
The tax office can draw the taxable person’s 
attention to self-revision if there is difference 
between data of the person’s tax declarations and 
gained data in unfavour of the taxable person. The 
taxable person has 30 days to self-revision of his tax 
declarations meanwhile tax examination cannot be 
launched. 
 
The taxpayer has to provide detailed data about 
invoices involving more than 2 million HUF 
recharged value added tax as an appendix to the tax 
declaration. If the total amount of recharged VAT of 
several invoices exceeds 2 million HUF in a certain 
tax period, the provided information has to only 
contain the cumulated recharged VAT value and the 
partner info, detailed data about the invoices is only 
providable if the invoice involves more than 2 million 
HUF VAT. 
 
Taxable persons are allowed to pay maximum 1,5 
million HUF in cash to each other in a month 
concerning one contractual relationship. In case of 
breaking the rule default fine has to be paid that is 
20% of the amount over 1,5 million HUF. 
 
 
The efficiency of the tax collection would be raised 
by the procedure when the taxable persons have to 
provide data to the tax office about cash receipts 
issued by machines and data of the cash-registers 
from 1 April 2013. 
 
 
Changes concerning Local Taxes 
 
The companies can only partly deduct the cost of 



  

beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatást csak 
részben vonhatják le a társaságok. A levonhatóság 
mértékét sávosan határozza meg a törvény az 
árbevétel arányában: 500 millió forintig 100 
százalék, 500 millió forinttól - 20 milliárd forintig 85 
százalék, 20 milliárd forinttól 80 milliárd forintig 75 
százalék, e fölött részre pedig 70 százalékos 
levonás érvényesíthető. 
 
A helyi adókról egy a Magyar Államkincstár által 
üzemeltetett, országos információkat tartalmazó 
adatbázist hoznak létre, ami tartalmazni fogja az 
adóalanyok számára fontos adózási információkat, a 
településeken létező adónemekről, adómértékekről, 
mentességekről és kedvezményekről. 
 
 
Számviteli törvényt érintő változások 
 
Módosult a jelentős összegű hiba fogalma. Továbbra 
is a társaság által a számviteli politikájában 
meghatározott érték minősül jelentősnek, de 2013-tól 
akkor számít minden esetben lényegesnek, ha 
meghaladja a mérlegfőösszeg 2 százalékát, illetve 
ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg 
az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint. 
 
A legkisebb gazdálkodói egységek részére bevezetik 
a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámolót, 
melynek pontos részleteit egy külön 
kormányrendeletben szabályozzák. Azok a 
társaságok alkalmazhatják, akiknél az alábbi három 
mutató értékből kettő a határértéket nem haladja 
meg: mérlegfőösszeg 100 millió forint, árbevétel 200 
millió forint, létszám 10 fő. 
 
A törvény hatályon kívül helyezi a megbízható és 
valós képet lényegesen befolyásoló hiba fogalmát, 
ehhez kapcsolódóan megszűnik az ismételt 
beszámoló közzétételi kötelezettség is. 
 
Pénzügyi tranzakciós illeték módosításai 
 
Még a hatálybalépés előtt módosították a pénzügyi 
tranzakciós illetékről szóló törvényt. 
 
Az illeték általános mértéke 0,2 százalékra, a 
készpénzfelvétel 0,3 százalékra nőtt. Maximális 
mértéke nem változott, továbbra is 6 ezer forint. 
 
A törvény hatálya a Magyar Nemzeti Bankra nem 
terjed ki. 
 
Vonatkozik a törvény a pénzforgalmi szolgáltatókra, 
pénzváltási tevékenységre is. 
 
2014. január 1-től az értékpapírra vonatkozó 
származékos ügylet esetén az illeték 0,01 százalék, 
egyéb értékpapír esetén 0,1 százalék. 
 

goods sold and recharged services from the base of 
local business tax. Rate of the deductibility is 
determined in bands depending on turnover: 100 % 
is deductible up to 500 million HUF, 85 % is 
deductible from 500 million HUF up to 20 billion 
HUF, 75 % is deductible from 20 billion HUF up to 80 
billion HUF and 70 % is deductible over this level. 
 
 
New database will be created about the local taxes 
that will contain country wide information and will be 
updated by the Hungarian Treasury. The database 
will contain the taxation information that are 
important for the taxpayers about the local tax types, 
tax rates, tax exemptions and tax concession per 
settlements. 
 
Changes concerning Act on Accounting 
 
The term of material error has modified. Material 
error has to be specified further in the company’s 
accounting policy but it will be classified in each case 
as significant if it exceeds 2 % of the Balance Sheet 
Total or 1 million HUF if the Balance Sheet Total 
does not exceed 1 million HUF. 
 
 
Simplified annual report form for micro sized 
companies will be implemented for the smallest 
entrepreneurial units and its details will be ruled by a 
governmental decree. This is applicable for 
enterprises whose two figures do not exceed the 
following three limits: Balance Sheet Total – 100 
million HUF, turnover 200 million HUF, staff 10 
persons. 
 
The law eliminates the term of reliable and real 
picture disturbing significant error in relation the 
liability of annual report’s republishing also 
eliminates. 
 
Changes concerning Financial Transaction Due 
 
Act on Financial Transaction Due has even been 
modified before coming into force. 
 
The general value of due raised to 0,2%, for cash 
withdrawals to 0,3%. Its maximal value did not 
change it remained 6.000 HUF. 
 
The law does not concern the Hungarian National 
Bank. 
 
The law also concerns the financial service 
renderers and money change activity. 
 
The due will be 0,01 % for derivative financial 
transactions on securities and 0,1 % for other 
securities from 1 January 2014.  
 



  

Egyéb változások 
 
A kedvezményesen adható béren kívüli juttatásoknál 
az egészségügyi hozzájárulás kulcsa 10 százalékról 
14 százalékra nő. 
 
Megszűnik a nyugdíjjárulék maximált mértéke. 2012-
ben a 7,8 millió forintos bruttó bér feletti összegre 
nem kellett járulékot fizetni. 
 
Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi 6.390 
forintról 6.660 forintra nő. 
 
Közműadót vezetnek be, a közművezetékekre 125 
Ft/m-t kell a szolgáltatónak megfizetnie. 
 
 
Az ideiglenes jelleggel bevezetett bankadót a 
következő évben a korábbi tervekkel ellentétben 
nem csökkentik a felére. Ez a csökkentés 2014-től 
lép életbe. 
 
A fuvarozóknak lehetővé teszik a gázolaj utáni 
jövedékiadó-visszaigénylés havi szinten történő 
érvényesítését a korábbi negyedéves és éves 
ütemezés helyett. 
 
E-útdíj bevezetése 
 
A jelenlegi napidíj alapú útdíj használati rendszert a 
Kormány döntése alapján a megtett úttal arányos 
díjfizetési rendszer váltja fel a tehergépjárműveknél. 
A személygépjárművek és a buszok a korábbi 
rendszer alapján fizetik a díjakat továbbra is. 
 
Az új rendszer bevezetése jelenleg az útdíj 
beszedésére alkalmas rendszer szállítójának a 
kiválasztásánál tart. A rendszer tervezett kezdési 
időpontja 2013. július. 
 
Autópályák, autóutak és főutak egyes szakaszai 
válnak a díjfizető szakasz részévé, összesen 6.318 
km-nyi útszakasz. A tehergépjárművek eltérő díjat 
fizetnek a gépjármű típusának és a használt 
útszakasz fajtájának függvényében. A 
kilométerenkénti díj 16 és 85 forint között változik. 
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza 
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja 
a jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét. 
 

Other changes 
 
Rate of health contribution increases to 14 % from 
10 % for fringe benefits with discount taxation. 
 
 
Maximum level of pension contribution terminates. In 
2012 there was no payable contribution over 7,8 
million HUF gross salary. 
    
The health service contribution increase to 6.660 
HUF from 6.390 HUF monthly. 
 
Utilitity tax will be implemented for the utility cables 
and pipelines, the service renderer has to pay 125 
HUF/m. 
 
The bank tax that was implemented temporarily will 
not be reduced to its half in contrary to the former 
plans. This reduction will be implemented from 2014. 
 
 
The excise duty reclaim after diesel oil for the 
carriers will be applicable monthly instead of the 
former quarterly and annual method. 
 
 
Implementation of E-road toll 
 
According to the government’s decision the current 
road toll system that is based on daily usage will be 
replaced for trucks by a system based on length of 
used distance. The passanger cars and buses will 
pay the tolls according to the former rules. 
 
Currently the implementation of the new system is in 
a phase where the provider of the system that is 
sufficient to collect the road toll will be choosen. The 
planned starting date of the system is July 2013. 
 
Highways, motor-roads and certain road-sections of 
freeways will be parts of the toll-road system, totally 
6.318 km road. The trucks will pay differential fees 
according to the truck types and the type of the used 
roads. The toll will change between 16 and 85 HUF 
per kilometer.  
 
 
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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