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Használja a szociális hozzájárulási adókedvezményeket? 
 
Do you benefit from the social tax allowances? 
 

 
Megmarad a már korábban bevezetett 
Karrier Híd program keretében érvé-
nyesíthető, illetve a megváltozott 
munkaképességű vállalkozók után 
érvényesíthető adókedvezmény válto-
zatlan feltételek mellett. 
 
A munkabérek nettó értékének megőrzését 
célzó adókedvezmény 2013-tól bármilyen 
feltétel teljesítése nélkül igénybe vehető. 
Újdonságnak számítanak 2013-tól a munka-
helyvédelmi terv keretében meghirdetett 
szociális hozzájárulási adókedvezmények.  A 
program azon munkavállalók foglalkoztatása 
esetén kínál kedvezményt, ahol nemzetközi 
összehasonlításban alacsony a foglalkozta-
tottsági szint, vagyis a munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos helyzetű munkavál-
lalók foglalkoztatóinak a meglévő munkahe-
lyek megőrzése és új munkahelyek létesítése 
érdekében biztosít szociális hozzájárulási 
adókedvezményt. Ide tartoznak a szakkép-
zettséget nem igénylő munkakörben foglal-
koztatott munkavállalók, a huszonöt év alatti 
és az ötvenöt év felettiek, a huszonöt év alatti 
pályakezdőnek minősülő munkavállalók, a 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási 
segély, valamint a gyermeknevelési támoga-
tás folyósítását követően foglalkoztatott 
munkavállalók, a tartósan álláskereső sze-
mélyek. 
 
Fontos kiemelni, hogy a fent említett utolsó 
három kedvezmény esetében a kedvezmény 
érvényesítéséhez a munkáltatónak rendel-
keznie kell a megfelelő hatósági igazolással, 
ami alátámasztja a jogosultságot, illetve azt 
is fontos, hogy a kedvezmények adott jöve-
delemhatárig vehetők csak igénybe. 
 
A 2013. január 1-jével hatályba lépő szabá-
lyozás az előzőekben említetteken túl beve-
zet további két lehetőséget szociális hozzájá-
rulási adókedvezmény érvényesítésére. Az 
egyik ilyen kedvezmény a szabad vállalkozási 
zónákban működő vállalkozások adóked-
vezménye. 

The earlier tax allowances claimable 
under the “Karrier-Híd” (Career 
Bridge) programme and on employees 
with reduced work capacity remain in 
force under the same terms and condi-
tions. 
 

From 2013, taxpayers may use the tax allow-
ance aimed at preserving the net value of 
wages without having to meet any conditions. 
The Hungarian government’s job protection 
action plan offers new opportunities for 
claiming the social tax allowance from 2013. 
Under the programme, businesses may claim 
the tax allowance on employees who belong to 
a group with a low employment rate, i.e. the 
social tax allowance is aimed at preserving 
existing jobs and creating new jobs at busi-
nesses that employ members of groups that 
are disadvantaged in the labour market. This 
includes persons employed in unskilled jobs, 
persons under 25 and over 55 years of age, 
graduates under 25 years of age, persons who 
received childcare allowance, childcare bene-
fit or child-rearing benefit for large families 
before being employed, and the long-term 
unemployed. 
 
It is also important to note that, in the last 
three cases, employers are required to have 
official proof of eligibility, and the allowance 
can be applied only up to a certain limit on 
income. 
 
The new regulations, which took effect from 1 
January 2013, introduced two additional 
eligibility criteria for claiming the social tax 
allowance. According to the new rules, the tax 
allowance may be claimed by businesses op-
erating in a free entrepreneurship zone.  
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2013. január 1-jétől a vállalkozások szá-
mára számos lehetőség nyílik szociális 
hozzájárulási adókedvezmény érvényesí-
tésére.  
 
From 1 January 2013, businesses may 
claim the social tax allowance on the 
basis of a number of new eligibility crite-
ria.  
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A társasági adótörvény szerinti fejlesztési 

adókedvezményre jogosult, szabad vállal-

kozási zónában működő vállalkozás a 

beruházás üzembe helyezését követő 5 

éven belül szociális hozzájárulási adó 

kedvezményt érvényesíthet, ha bővíti a 

munkavállalóinak létszámát. A másik a 

kutatók foglalkoztatása után járó adóked-

vezmény, ami a kutatóhelynek minősülő 

vállalkozások által foglalkoztatott, tudo-

mányos fokozattal, vagy tudományos 

címmel rendelkező kutatók utáni adóked-

vezmény. 

 

A munkahelyvédelmi terv keretében meg-

hirdetett kedvezmények – néhány kivétel-

lel – továbbá a szabad vállalkozási zónák-

ban működő vállalkozások és a kutatók 

utáni adókedvezmények részmunkaidős 

foglalkoztatás esetén is érvényesíthetők. 

 

A jogszabályozás lehetőséget nyújt arra, 

hogy egyes kedvezményeket együttesen 

igénybe vegye a munkáltató. Ilyen például 

a Start Plusz, Start Extra és Start Bónusz 

adókedvezmények, amelyek a munkabér 

nettó értékét megőrző adókedvezmények-

kel együtt is érvényesíthetőek legfeljebb 

két jogcímen, akár a számított adót meg-

haladó mértékben. Továbbá a Karrier Híd 

Program keretében meghirdetett és a 

munkabérek nettó értékének megőrzését 

célzó adókedvezmények is együttesen 

érvényesíthetőek, azonban legfeljebb a 

számított adó mértékéig.  

 

A korábban már működő Start Plusz, Start 

Extra és Start Bónusz kártyákhoz kapcso-

lódó kedvezményeket továbbra is lehet 

alkalmazni. A Start kártya kedvezményeit 

legfeljebb 2014. december 31-ig, míg a 

Start Plusz, Start Extra és Start Bónusz 

kártyák esetében a kedvezmény legfeljebb 

2013. december 31-ig vehető igénybe. A 

kedvezmények feltételét képző új Start 

kártyák már nem igényelhetők 2013-tól.  

Mint látható a munkáltatók sokféle ked-

vezményből választhatják ki a feltételek 

teljesítése esetén, hogy mely szociális 

hozzájárulási adó kedvezményt veszik 

igénybe. 

* * * 

 
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) vagy Kez-
tyűs Mónikához (phone: +36 1 461 9735, 
e-mail: monika.keztyus@hu.pwc.com) 
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Under the Corporate Tax Act, businesses 

eligible for the development tax incentive 

and operating in a free entrepreneurship 

zone may claim the social tax allowance 

within five years of launching an invest-

ment project if they increase employee 

headcount. In addition, businesses quali-

fying as research facilities will be able to 

claim the social tax allowance on the re-

searchers they employ if these researchers 

have the necessary academic title or quali-

fications. 

 

The tax allowances offered by the job 

protection action plan, with a few excep-

tions, and the tax allowance available to 

businesses operating in a free entrepre-

neurship zone and employing researchers, 

may also be claimed in the case of part-

time employment. 

 

The regulations allow employers to com-

bine the allowances. For instance the Start 

Plus, the Start Extra and the Start Bonus 

cards may be used together with the al-

lowances aimed at preserving the net 

value of wages, on a maximum of two 

separate grounds, even if the allowance 

exceeds the amount of tax payable. The 

tax allowances under the “Karrier-Híd” 

programme may also be combined with 

the tax allowances aimed at preserving the 

net value of wages, but only up to the 

amount of tax payable. 

 

The allowances granted on the basis of the 

Start Plus, the Start Extra and the Start 

Bonus cards will remain unchanged. The 

allowances granted on the basis of the 

Start Card may be used until 31 December 

2014, while the allowances made on the 

basis of the Start Plus, the Start Extra and 

the Start Bonus cards are available until 31 

December 2013. No new Start Cards will 

be issued from 2013. 

As it is clear from the above, if the condi-

tions have been met, employers may 

choose from a number of social tax allow-

ances. 

 

* * * 

 

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) or Mónika 

Keztyűs(phone: +36 1 461 9735, e-mail: 

monika.keztyus@hu.pwc.com). 
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