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Társasági adót és illetéket érintő változások  
2014. január 1-jétől 
 
Corporate income tax and duty changes to be introduced 
from 1 January 2014 

 
2013. október 18-án került benyújtásra a 

T/12792. számú törvényjavaslat az egyes 

adótörvények és azokkal összefüggő más 

törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010.évi CXXII. törvény 

módosításáról. Az alábbiakban a Társasági 

adót és az Illetékeket érintő legfontosabb 

változásokat foglaljuk össze.  

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

törvényt érintő legfontosabb változások: 

 

 Bejelentett részesedések esetén a 

minimális részesedésszerzés mér-

téke a nemzetközi gyakorlatot kö-

vetve 30%-ról 10%-ra változik, míg 

a bejelentésre nyitva álló jogvesztő 

határidő 75 napra emelkedik. 

 

 A törvényjavaslat (a 

mikrogazdálkodókat érintő kisebb 

eltéréssel) átveszi a számviteli tör-

vény által meghatározott nem je-

lentős összegű hiba fogalmát. A 

nem jelentős összegű hiba adóhatá-

sát a hiba feltárásának adóévében 

kell figyelembe venni, így szükség-

telenné válnak és kikerülnek a tör-

vény szövegéből az önellenőrzéshez 

kapcsolódó adóalapot módosító té-

telek.  

 

 A saját tevékenységi körben végzett 

kutatás-fejlesztési tevékenység köz-

vetlen költségével nem csak az adó-

zó, hanem kapcsolt vállalkozása is 

(természetesen megosztva) csök-

kentheti az adózás előtti eredmé-

nyét. A csökkentő tétel alkalmazá-

sára akkor lesz lehetőség, ha a kap-

csolt vállalkozás által végzett kuta-

tás-fejlesztési tevékenység kapcso-

lódik mind az adózó, mind a kap-

csolt vállalkozás bevételszerző te-

vékenységéhez, valamint a kapcsolt  

 

Bill no. T/12792 amending certain tax laws 

and related legislation as well as amending 

Act CXXII of 2010 on the National Tax and 

Customs Authority was submitted to Par-

liament on 18 October 2013. The following 

is a summary of the most important chang-

es to corporate income tax and duties regu-

lations.  

 

The most important changes to the Corpo-

rate Tax and Dividend Tax Act: 

 

 In the case of a reported share-

holding, in line with the interna-

tional practice, the minimum 

shareholding acquisition will 

change from 30% to 10%, while the 

statutory reporting deadline will be 

extended to 75 days. 

 

 Apart from a small change affect-

ing micro-enterprises, the bill uses 

the definition of non-material er-

ror as specified in the Accounting 

Act. Tax impacts of non-material 

errors have to be taken into ac-

count in the year when they are 

disclosed, thus tax base adjusting 

items related to self-revision be-

came unnecessary and will be de-

leted from the wording of the Act. 

  

 In addition to the taxpayer, its re-

lated company may also deduct the 

direct costs, divided between the 

entities, of the taxpayer’s own re-

search and development efforts 

from its pre-tax profit. The tax 

base decreasing item may be ap-

plied, if the R&D activities carried 

out by the related company are re-

lated to both the taxpayer’s and the 

related company’s gainful activity, 

and the related company declares 

the direct costs of the research and  
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vállalkozás nyilatkozik a kutatás-

fejlesztési tevékenység közvetlen 

költségéről, illetve ebből az adózó 

által érvényesíthető összegről. A 

nyilatkozatban foglaltak teljesü-

léséért a felek egyetemlegesen fe-

lelnek, valamint a társasági adó-

bevallásban mindkét fél adatszol-

gáltatásra köteles. 

 

 Az ingatlannal rendelkező vállal-

kozások meghatározásához a be-

számolóban kimutatott eszkö-

zök/ingatlanok arányának ki-

számítása a piaci értékek helyett 

2014. január 1-jétől a könyv sze-

rinti értékek alapján történik. A 

törvényjavaslat a telephely defi-

níciót kiegészíti és nevesíti az in-

gatlanok értékesítését.  

 

 A kis- és középvállalkozásnak 

minősülő adózók tárgyi eszköz 

beruházáshoz igénybe vett hitelek 

kamata utáni adókedvezmény a 

2013.12.31. után felvett hitelek 

tekintetében a korábbi 40%-ról – 

a de minimis szabályokra is figye-

lemmel - 60%-ra bővül. 

 

 

Az illetékekről szóló törvényt érintő jelen-

tős változások: 

 

 Újraszabályozásra kerül a belföldi 

ingatlanvagyonnal rendelkező 

társaság fogalma. 2014-től a mi-

nősítés szempontjából irreleváns 

a megszerzett társaság főtevé-

kenysége, ehelyett a társaság be-

számolójában kimutatott (pénz-

eszközök és pénzkövetelések nél-

küli) eszközök és az ingatlanok 

aránya lesz a mérvadó.  

 

 A visszterhes vagyonátruházási 

illeték tárgyát nem képező ingó 

vagyontárgyak térítésmentes esz-

közátruházás keretében történő  

illetékmentes megszerzése kül-

földi vagyonszerző fél esetén 

2014-től feltételekhez kötött. A 

mentesség akkor érvényesíthető, 

ha a külföldi vagyonszerző be-

jegyzés szerinti országában a tár-

sasági adónak megfelelő adó ösz-

szege legalább 10% és a részese-

dések értékesítését terhelő adó is 

eléri a 10%-ot. 
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the direct costs of the research and 

development activities and the 

amount that may be used by the 

taxpayer. The parties will be jointly 

liable for the contents of the decla-

ration, and both parties will have to 

provide information concerning 

the event in the corporate income 

tax returns. 

 

 From 1 January 2014, when deter-

mining whether a company quali-

fies as a real estate holding compa-

ny, the proportion of the as-

sets/real estate shown in the finan-

cial statements must be calculated 

on the basis of the book values, in-

stead of the market values. The bill 

supplements the definition of per-

manent establishment and deals 

with the sale of real property.  

 

 The tax allowance for interest paid 

on loans used for investment in 

tangible assets by taxpayers that 

qualify as small or medium-sized 

enterprises, also taking into con-

sideration the de minimis rule, will 

expand from 40% to 60%. 

 

Major changes to the Duties Act: 

 

 The definition of companies that 

own domestic real estate will be 

amended. From 2014, the main ac-

tivity of the acquired company will 

be irrelevant for the purpose of 

classification, and the proportion 

of assets (net of liquid assets and 

receivables) and real estate stated 

in the company’s financial state-

ments will be taken into account 

instead.  

 
 From 2014, the exemption from 

duty on the acquisition of movable 

tangible property through free 

transfer of assets, that is exempt 

from the duty on transfers of 

property for a consideration, is 

subject to certain requirements, if 

the beneficiary is non-resident.The 

exemption will only apply if, in the 

country where the non-resident 

beneficiary is based, both the rate 

of the tax corresponding to the 

corporate tax and the rate of the 

tax on the sale of the shareholding 

are no less than 10%.  
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 A Javaslat számos ponton módo-

sítja a jelenleg hatályos szabályo-

zást. Az ajándékozási illetékmen-

tességet kiterjeszti a házastársak-

ra, illetékmentessé válik az oszta-

lékra vonatkozó követelés elen-

gedése, a csődegyezség keretében 

és a felszámolási eljárásban a kö-

vetelés elengedése, valamint a 

házastársi vagyonközösség meg-

szüntetéséből származó vagyon-

szerzés. 

 

*** 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon Lázár Évához (tel: +36 1 461 

9271 , e-mail: eva.lazar@hu.pwc.com) 

vagy szokásos kapcsolattartó partneréhez. 
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 The bill proposes several changes 

to the current provisions. The 

duty exemption of gifts will be 

extended to include spouses, and 

the cancelling of claims related to 

dividends, the cancelling of 

claims under a creditors’ agree-

ment or liquidation proceedings, 

and the acquisition of property 

from the termination of a marital 

property contract will become 

duty free. 

 

*** 

If you have any questions regarding the 

above, please contact Éva Lázár (phone: 

+36 1 461 9271; e-mail: 

eva.lazar@hu.pwc.com) or your usual 

relationship partner. 
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