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 Az élőmunkát terhelő 2014. évi adó- és járulékváltozások 
 
Changes to labour taxes and contributions from 2014 

 
Az egyes adótörvények és azokkal összefüg-

gő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatalról szóló 2010.évi CXXII. 

törvény módosításáról szóló T/12792. számú 

törvényjavaslat 2013. október 18-án beter-

jesztésre került az Országgyűlés elé. Hírleve-

lünk a fontosabb változtatásokat tartalmaz-

za: 

 Abban az esetben, ha egy anya-

illetve társvállalat jövedelmet (pl.: 

ajándékrészvényt) juttat egy leány- 

illetve másik társvállalatnál dolgo-

zó magánszemélynek (munkaválla-

lónak, kiküldöttnek), a fogadó tár-

saság kifizetőként lesz köteles el-

járni az ilyen juttatásokkal kapcso-

latban, amennyiben az adó megál-

lapításához szükséges adatokkal 

rendelkezik. A törvény jelenleg le-

hetőségként ajánlja fel a magyar 

cégeknek a kifizetőként való eljá-

rást. 

 

 A jelenlegi szabályozások szerint a 

harmadik országbeli kiküldöttek 

akkor mentesülnek a járulékfizeté-

si kötelezettség alól, ha a magyar-

országi munkavégzésük időtarta-

ma nem haladja meg a két évet.  A 

javaslat a 2 évnél hosszabb kikül-

detések esetén is mentességet biz-

tosítana az egyéni járulékterhek 

megfizetése alól abban az esetben, 

ha a kiküldetés 2 éven túli meg-

hosszabbítására előre nem kalku-

lálható okból kerül sor. A hosszab-

bítást keletkeztető körülmény 1 év 

után kell, hogy bekövetkezzen, me-

lyet a kiküldöttnek a körülmény 

keletkezésétől számított 8 napon 

belül kell bejelentenie adóhatóság 

felé. A javaslat a 2 éves mentességi 

időszak számításával kapcsolato-

san külön rendelkezik a 2013. ja-

nuár 1-je előtt megkezdett kikülde-

tésekre vonatkozóan, miszerint  

Bill no. T/12792 amending certain tax laws 

and related legislation and Act CXXII of 

2010 on the National Tax and Customs 

Authority was submitted to Parliament on 

18 October 2013. In this news alert, we 

summarize the most important changes: 

 

 

 If a parent or affiliated company 

provides income (e.g. shares pro-

vided free of charge) to a private 

individual (employee or secondee) 

working at a subsidiary or another 

affiliated company, the host com-

pany will have to act as payer in 

connection with these benefits if it 

has the data required for the calcu-

lation of tax. The legislation cur-

rently allows Hungarian compa-

nies to act as payers in such cases. 

 

 

 Under the current regulations, 

third-country secondees are only 

exempt from the obligation to pay 

contributions from their wages if 

their period of employment in 

Hungary does not exceed two 

years. The bill proposes that se-

condments longer than two years 

also be exempted from employee 

contributions if the period of se-

condment is extended beyond the 

initial two years due to previously 

unforeseen circumstances. The cir-

cumstance giving rise to the exten-

sion must occur at least one year 

after the start of the secondment, 

and the secondee must report it to 

the tax authority within 8 days. 

The bill contains separate provi-

sions concerning the two-year ex-

emption period for secondments 

started before 1 January 2013: in 

the case of such secondments, the 

two years should be counted  
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náluk a 2 évet 2013. január 1-

jétől kell számítani azzal, hogy 

leghamarabb 2015. január 1-jével 

keletkezik járulékfizetési kötele-

zettségük Magyarországon. 

  

 Módosulnak a külföldi pénznem-

ben megszerzett jövedelmek át-

váltási szabályai is. Általános-

ságban kijelenthető, hogy az al-

kalmazandó árfolyamokat az 

adómegállapítási kötelezettség 

gyakoriságához kötik. Ha az adót 

havonta/negyedévente/évente 

kell megállapítani, a jövedelem-

szerzés hónapját megelőző hó-

nap/negyedév utolsó hónap/az 

adóév utolsó hónap 15. napján 

érvényes MNB árfolyam lesz al-

kalmazandó.  

 

 Az elismert munkavállalói érték-

papír-juttatási programoknál 

megszűnik a hatósági nyilvántar-

tásba vételi kötelezettség. A ked-

vező adózású juttatási rendszer 

feltételeit illetően új kitételként 

kerül megfogalmazásra, hogy a 

juttatás nem szolgálhat az egyéni 

munkateljesítmény elismerésére. 

 

 2014. január 1-jétől a külföldi 

személyek által adott üzletpoliti-

kai célú juttatás is kezelhető 

adómentesként bizonyos feltéte-

lek teljesülése esetén. 

 

 

 A törvényjavaslat alapján a csalá-

dokat érintő adóalap kedvez-

mény igénybe nem vett összegét 

a jövő évtől érvényesíteni lehet a 

nyugdíj- és az egészségbiztosítási 

járulékkal szemben is. 

 

 

 A munkaviszony megszűnése 

után, annak alapján juttatott jö-

vedelmeket 2014-től szociális 

hozzájárulási adó terheli. 

 

 

 Az egyes meghatározott-, illetve 

béren kívüli juttatásként, vala-

mint adómentes juttatásként ad-

ható utalványok köréből kizárás-

ra kerülnek azok, amelyeknél a 

visszaváltás lehetősége biztosí-

tott. 
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from 1 January 2013, and the 

contribution payment obligation 

will arise from 1 January 2015 at 

the earliest. 

 

 

 The exchange rules on income 

earned in a foreign currency will 

also change. In most cases, the 

exchange rates to be used will 

depend on the required tax as-

sessment frequency: When as-

sessing the taxes on a month-

ly/quarterly/annually basis, the 

Hungarian National Bank’s offi-

cial exchange rates in effect on 

the 15th of the month preceding 

the month/of the last month of 

the quarter/of the last month of 

the year will have to be used. 

 

 

 Recognised employee share 

schemes will no longer have to be 

registered with the authorities. A 

new requirement for benefits 

taxed favourably under a benefit 

scheme is that they may not be 

provided to reward employee 

performance. 

 

 

 Subject to certain conditions, 

from 1 January 2014, promotion-

al benefits provided by foreign 

persons can also be treated as 

tax-exempt. 

 

 

 According to the bill, unused 

amounts of the child tax base al-

lowance may be deducted from 

the pension and health insurance 

contributions from next year. 

 

 

 From 2014, income earned from 

employment but paid out after 

the termination of the employ-

ment relationship will be subject 

to social tax. 

 

 

 Vouchers that can be provided as 

other specific benefits, fringe 

benefits or tax-exempt benefits 

will no longer include vouchers 

redeemable for cash. 
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 A munkáltató részére lehetőséget 

teremt a javaslat arra, hogy 

adómentesen hozzájáruljon a 

munkavállaló már fennálló la-

káscélú hitelének törlesztéséhez.  

Továbbá a pénzügyi intézmények 

által elengedett azon kölcsönösz-

szegek is adómentes juttatássá 

válnak, melyeket nem biztosítot-

tak ingatlanfedezettel, illetve 

nem kell kamatkedvezményből 

jövedelmet számolni azon köl-

csönöknél, amelyek folyósítása a 

fizetésképtelen magánszemélyek 

fizetőképességének helyreállítá-

sát, megőrzését célozza. 

 

 A javaslat megszünteti a 14%-os 

egészségügyi hozzájárulás költ-

ségként való elszámolásának le-

hetőségét az ingatlan-

bérbeadásnál. 

 

 A javaslatban foglaltak szerint az 

egészségügyi szolgáltatás járulék 

mértéke az idei havi 6.660 fo-

rintról jövőre 6.810 forintra 

emelkedik. 

 

*** 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon Horváthné Szabó Beátához (tel: 

+36 1 461 9283 , e-mail: 

beata.horvathne@hu.pwc.com), Keztyűs 

Mónikához (tel: +36 1 461 9753  , e-mail: 

monika.keztyus@hu.pwc.com), vagy szo-

kásos kapcsolattartó partneréhez. 
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 The bill also allows employers to 

provide a tax-exempt contribu-

tion to the repayment of employ-

ees’ existing home purchase 

loans. In addition, loans forgiven 

by a financial institution that are 

not secured by real estate will al-

so qualify as tax-exempt benefits. 

Interest-rate subsidies on loans 

intended to restore the solvency 

of private individuals in financial 

difficulty will no longer have to 

be treated as income. 

 

 

 It will no longer be possible to 

recognise the 14% healthcare tax 

as an expense when renting out 

real property. 

 

 

 According to the bill, the monthly 

healthcare service contribution 

will increase from HUF 6,660 to 

HUF 6,810 from next year. 

 

 

*** 

If you have any questions regarding the 

above, please contact Beáta Horváthné 

Szabó (phone: +36 1 461 9283; e-mail: 

beata.horvathne@hu.pwc.com), Mónika 

Keztyűs (phone: +36 1 461 9753; e-mail: 

monika.keztyus@hu.pwc.com),  or your 

usual relationship partner. 
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