
Az alábbi hírlevelünkben összefoglal
juk a nemrég napvilágot látott adóvál
tozásokat az innovációs járu lék,  
a válságadók, a „Robin Hood” és  
a távközlési adó, a pénzügyi tranz
akciós illeték, a társasági és osztalék
adó, a helyi adók, a közmű adó, vala
mint az SZJA kapcsán.

Innováció az innovációs járulék  
háza táján 

Érdemes egy kis figyelmet fordítanunk az innovációs 
járulék körüli változásokra, hiszen mégis levonható a 
külföldi telephelyre jutó adóalap az innovációs járulék 
kiszámításakor, ugyanakkor már ezen adónem tekinte-
tében is ügyelnünk kell a december 20-i feltöltési köte-
lezettségre, s megjelent a kutatás-fejlesztési minősítési 
eljárás módszertani útmutatója.

Vátozások az innovációs járulék számítása és 
feltöltési kötelezettsége kapcsán
Az innovációs járulék alapjának kiszámítását érintő 
kérdések tekintetében pontosítás történt, miszerint 
visszamenőleges hatállyal 2012-ben mégsem fizeten-
dő innovációs járulék a külföldi telephelyhez tartozó 
adóalap rész után. A 2012-t érintő tavalyi módosítások-
nak köszönhetően egészen eddig azt lehetett kiolvasni a 
szabályokból, hogy a helyi adó törvény szerinti külföldi 
telephellyel rendelkező társaságok esetében megfize-
tendő lesz az innovációs járulék a külföldi telephelyek 
tekintetében is, mivel a helyi adó törvényt technikailag 
tavaly módosították, ám az innovációs járulékot defini-
áló törvény párhuzamos változtatása akkor elmaradt. 
A mostani módosító törvények rendezték a helyzetet 
visszamenőleges hatállyal.

Egy másik módosító törvény ugyanakkor 2012. 
december 20-ára már feltöltési kötelezettséget ír elő az 
innovációs járulék tekintetében is, s ugyanekkor kell 
megfizetnie az adózóknak az utolsó adóelőleg részletét, 
így érdemes erre is tekintettel lenni az év végi teendők 
kapcsán. 

A kutatás-fejlesztési minősítési  
eljárás módszertani útmutatója
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala („SZTNH”) 2012. 
szeptember 24-én kiadta a kutatás-fejlesztési („K+F”) 
minősítési eljárás módszertani útmutatóját.

Az SZTNH elsődlegesen a vállalkozások által önkén-
tesen kezdeményezhető minősítő eljárás lefolytatásáért 
felelős, de az Adóhatóság utólagos eljárásaiban is nyújt 

In this news alert, we summarize the 
recently published changes to the
R&D contribution, crisis taxes, the 
Robin Hood tax, the telecommunica
tions tax, the financial transactions 
tax,  corporate tax and dividend tax,
local taxes, the public utility tax, and 
personal income tax.

Changes to the rules on the R&D 
contribution
No R&D contribution will have to be paid on the tax 
base allocated to foreign permanent establishments; 
the 20 December deadline will also apply to topping 
up the R&D contribution; and new methodological 
guidelines have been published on classifying R&D 
activities.

Changes in calculating and topping up the 
R&D contribution
The calculation of the R&D contribution base has 
been clarified: no R&D contribution will be payable 
with retroactive effect from 2012 on the part of the tax 
base allocated to foreign permanent establishments. 
It was expected, based on the 2012 tax changes, that 
companies with a foreign permanent establishment 
as specified in the Local Taxes Act would have to pay 
the R&D contribution on their foreign permanent 
establishments. This was because the act on the R&D 
contribution had not been amended to reflect the 
technical changes made to the Local Taxes Act last 
year. The proposed amendments would clarify the 
situation with retroactive effect.

According to recently adopted legislation, R&D 
contribution advances will also have to be topped up 
by 20 December 2012; taxpayers will have to make 
their last tax advance payment by that date.

New methodological guidelines on classifying 
R&D activities
On 24 September 2012, the Hungarian Intellectual 
Property Office (“SZTNH”) published its 
methodological guidelines on the classification of R&D 
activities.

SZTNH is primarily responsible for carrying 
out classification procedures that companies may 
request at their own discretion but also provides 
technical assistance with classifying R&D activities 
in subsequent proceedings conducted by the tax 
authority. The SZTNH’s decisions on R&D projects can 
be used to certify the R&D content of certain subsidy 
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szakmai segítséget a K+F tevékenységek meghatáro-
zásánál. Az SZTNH által kiadott, a K+F projektekre 
vonatkozó határozat bizonyos pályázatok K+F tartal-
mának igazolására is felhasználható, továbbá a K+F 
költségekkel kapcsolatos adóalap-kedvezmények alá-
támasztását is szolgálhatja. A határozatban foglaltakat 
kötelező érvényűnek kell tekinteni más hatóságoknak 
is, így többek között az Adóhatóságnak is egy ellenőrzési 
eljárás során.

A módszertani útmutatóban az SZTNH felhívja a 
figyelmet arra, hogy 2012-től a Kutatás-fejlesztésről és 
Technológiai Innovációról szóló törvény definícióit kell 
alapul venni a K+F projektek meghatározásánál, ugyan-
akkor a Frascati kézikönyv továbbra is a K+F minősítési 
eljárás fontos módszertani alapjául szolgál.

A módszertani útmutató amellett, hogy megpróbálja 
kézzelfoghatóvá és közérthetővé tenni a K+F tevékeny-
ségek meghatározását, elhatárolja a K+F körébe nem 
tartozó tevékenységeket és példákkal segíti az egyes 
típusok meghatározását. A kiadvány a tartalmi megha-
tározás mellett részletesen bemutatja a K+F minősítő 
eljárás folyamatát és ismerteti a minősítési szemponto-
kat is. 

A módszertani útmutató magyarázataival segíti a 
saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenységek 
megértését, választ ad többek között arra, hogy a bérelt 
eszközökkel, illetve kölcsönzött munkaerővel végzett 
K+F tevékenység minősülhet-e saját tevékenységi kör-
ben végzett K+F-nek.

A módszertani útmutató rávilágít továbbá arra, hogy 
bizonyos esetekben a megrendelt K+F tevékenység 
esetében is érvényesítheti a megrendelő a K+F kedvez-
ményt, ha azt meghatározott körbe tartozó személyektől 
veszi igénybe. Tekintettel kell lenni azonban a módszer-
tani útmutatóban meghatározott feltételekre, mert az 
ilyen tételek akár nem a vállalkozás érdekében felmerült 
költségnek is minősülhetnek.

A minősített eljárás újszerűsége miatt a fentieken túl 
is számos kérdés merülhet fel az eljárással kapcsolat-
ban, melyeket egyedileg javasolt részletesen megvizs-
gálni.

„Válságadók” ki és bevezetése  
2013ig és 2013tól

2010-től az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 
2010. évi XCIV. törvény szerint adóköteles volt a bolti 
kiskereskedelmi tevékenység, a távközlési, valamint az 
energiaellátók vállalkozási tevékenysége. A „válságadó-
kat” szabályozó törvény 2013-tól hatályát veszti, ezáltal 
2013-tól megszűnnek a fent említett szektorokat terhelő 
szektor specifikus válságadók.

Az ágazati különadók 2013. január 1-től történő 
hatályon kívül helyezésével párhuzamosan a kormány 
a költségvetés stabilizálása érdekében 31%-ra növeli az 
energiaellátók jövedelemadóját, népszerűbb nevén a 
„Robin Hood” adót, továbbá kibővíti azoknak az adóala-
nyoknak a körét, akik ezen adó fizetésére kötelezettek 
2013-tól.

2013 előtt a „Robin Hood” adó alanyának kizáró-
lag az energiaellátók minősültek, jövőre azonban a 
közszolgáltatók is a törvény alanyaivá vállnak, így 
az egyes víziközművekkel közüzemi tevékenységet 

applications, and as proof of eligibility for tax base 
allowances relating to R&D costs. These decisions are 
binding for other authorities, e.g. for the tax authority 
during a tax audit.

In the guidelines, the SZTNH notes that, from 
2012, the definitions of the Act on Research and 
Development and Technological Innovation must be 
applied when classifying R&D projects. However, the 
Frascati Manual will continue to be an important 
standard for surveys on research and experimental 
development.

The SZTNH’s guidelines clarify the definition 
of R&D activities, and separate them from other 
activities, giving examples of the various types. 
The guidelines describe in detail the classification 
procedure and the criteria for distinguishing R&D 
from other activities, and explain own R&D activities, 
including whether R&D activities carried out using 
leased staff and assets qualify as own R&D activities.

The guidelines also make it clear that, in certain 
cases, R&D activities commissioned from specific 
third parties may also be eligible for the R&D 
allowance. Please note that such items may qualify as 
non-business expenses if the criteria laid down in the 
guidelines are not fulfilled.

The new classification procedure may give rise to 
additional questions, which should be examined in 
detail on a case-by-case basis.

“Crisis taxes” until and from 2013

Sector-specific crisis taxes will be phased out by the 
end of this year, and new “crisis” taxes will replace 
them from 2013. Act XCIV of 2010 will expire on 1 
January 2013, and the sector-specific crises taxes it 
introduced (payable by retailers, telecommunications 
service providers and energy suppliers) will be 
abolished.

In addition to abolishing the sector-specific 
crisis taxes, from 1 January 2013, the Hungarian 
government will increase the energy suppliers’ income 
tax (popularly known as “Robin Hood tax”) to 31% 
in an effort to bolster public revenues. The scope of 
taxpayers required to pay this tax will also be widened 
from 2013.

Public utility service providers, including water 
utilities and communal waste management providers, 
will also be subject to the Robin Hood tax (at present, 
only energy suppliers have to pay it). The scope of the 
definition of “energy suppliers” will also be extended: 
from 2013, universal suppliers and authorised 
distributors under the relevant acts on the supply of 
electricity and natural gas will also qualify as energy 
suppliers.

The tax rate will increase from 8% to 31%. However, 
it will be possible to claim development tax incentive 
up to 50% of the tax liability.

As a result of the increased tax rate, companies in 
the sectors mentioned above may have to pay up to 
50% income tax (also taking the corporate income 
tax into account but calculated on a different tax 
base). The energy and banking sectors will therefore 
continue to carry one of the highest tax burdens from 
2013.



végző szolgáltatók, illetve a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatást végző hulladékkezelők. Ezen kívül 
bővíti az energiaellátók fogalmi körét is a módosítás: a 
villamos energiáról szóló törvény és a földgázellátásról 
szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató és elosztói 
engedélyes is energiaellátónak minősül 2013-tól;

Az adó mértéke 8%-ról 31%-ra emelkedik, ugyanak-
kor a Robin Hood adóból is érvényesíthető fejlesztési 
adókedvezmény a jövőben, legfeljebb az adókötelezett-
ség 50%-ig;

Az adókulcs emelésével 2013-tól, a társasági adót 
is figyelembe véve, habár nem teljesen ugyanarra az 
adóalapra vetítve, akár közel 50%-os jövedelemadó is 
terhelheti a fenti ágazatokban tevékeny vállalatokat, így 
az energiaszektor a bankszektor mellett változatlanul az 
egyik legmagasabban adóztatott ágazat marad.

A kivezetésre kerülő ágazati különadók miatti bevétel-
csökkenést a kormány tulajdonképpen már a távközlési 
adóról szóló törvény 2012. július 1-ei bevezetésével is 
kompenzálta. Mint ismeretes, a törvény alapján adó-
köteles az a szolgáltató, mely a távközlési szolgáltatást 
nyújtja. Az adó mértéke indított hívásonként és küldött 
üzenetenként egyaránt 2 Ft/perc, illetve 2 Ft/db marad. 
Magánszemély esetén jelenleg maximum 400 Ft/hó/hí-
vószám, nem magánszemély esetén maximum 1400 Ft/
hó/hívószám az adófizetési plafon. A törvény szövegé-
nek értelmében azonban a törvényi maximumok 2013-
tól emelkednek, magánszemélynél 700 Ft/hó/hívószám 
mértékűre, nem magánszemélyek esetén 2500 Ft/hó/
hívószám mértékűre.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen 
kérdése merülne fel, kérjük, forduljon Réczei Gézához 
(tel: +36 1 461 9737, e-mail: geza.reczei@hu.pwc.com) 
Kelemen Jánoshoz (tel: +36 1 461 9310, e-mail: janos.
kelemen@hu.pwc.com) vagy szokásos kapcsolattartó 
partneréhez.

Pénzügyi tranzakciós illeték 

Az elfogadott és jelenleg kihirdetés alatt álló pénzügyi 
tranzakciós illetéket érintő szabályok jelentősen változ-
tak az eredetileg a nyáron megszavazott jogszabályhoz 
képest. Uniós nyomásra végül nem lesz adóalany a 
Magyar Nemzeti Bank, ugyanakkor újabb ügyletek is 
az illeték hatálya alá tartoznak majd és növekszik az 
illeték mértéke is.

A törvény személyi hatálya a Magyarországon szék-
hellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szol-
gáltatókra, valamint pénzváltási tevékenység végzésére 
jogosult hitelintézetre és pénzváltási tevékenység közve-
títésére jogosult kiemelt közvetítőkre terjed ki. Mindez 
azonban nem jelenti azt, hogy az illeték ne terhelhetné 
az egyes magánszemély vagy vállalati banki ügyfeleket. 
Várható ugyanis, hogy tekintettel a fennmaradó bank-
adóra is, a bankszektor nem lesz képes teljes egészében 
viselni az illeték okozta többletterhet, számíthatunk 
tehát a banki szolgáltatások drágulására.

A kérdés az, hogy mely ügyleteinket érintheti a tranz-
akciós illeték? Ezen ügyletek 2013. január 1-től elsősor-
ban a következő pénzforgalmi szolgáltatások lesznek: 

The Hungarian government compensated the loss 
in public revenues resulting from the phasing out of 
the sector-specific crisis taxes by adopting the act on 
telecommunications tax on 1 July 2012. Under this 
act, telecommunications service providers are subject 
to a special tax. The tax rate will remain HUF 2 per 
minute for calls made and HUF 2 per message sent. 
From 2013, the current monthly ceiling of HUF 400 
per number for private individuals and HUF 1,400 per 
number for entities other than private individuals will 
be increased to HUF 700 and HUF 2,500, respectively.

If you have any questions regarding the above, 
please contact Géza Réczei (tel: +36 1 461 9737, 
e-mail: geza.reczei@hu.pwc.com) János Kelemen (tel: 
+36 1 461 9310, e-mail: janos.kelemen@hu.pwc.com)
or your usual relationship partner.

New tax on financial transactions

There will be significant changes to the regulations 
on the financial transaction tax adopted this summer 
by the Hungarian parliament. The new legislation is 
currently pending publication. As a result of pressure 
from the European Union, the financial transaction 
tax will not apply to the Hungarian National Bank. 
However, additional transactions will be subject to 
this tax, and the rate will also be increased.

The personal scope of the act includes payment 
service providers with a registered address or branch 
office in Hungary, credit institutions entitled to 
provide foreign currency services, and special services 
intermediaries entitled to provide intermediated 
foreign currency services. This, however, does not 
mean that private individuals and corporate banking 
clients would not be impacted by the financial 
transaction tax. It is expected that the banking 
sector will not be able to fully absorb this tax burden 
(which is in addition to the surviving bank levy), and 
this means that banking services may become more 
expensive.

From 1 January 2013, the financial transaction tax 
will apply to the following payment services: 
• bank transfers
• direct debits
• postal cash payments
• cash payments from payment accounts (including 

cash withdrawals using a credit card)
• cash transfers
• bank card payments
• letters of credit
• cashing cheques
• foreign currency exchanges
• debt repayments
• commissions and banking fees
• other transactions in which the amount of the trans-

action is deducted from the payment account credit 
balance.
From 1 January 2014, a wider range of transactions, 

such as securities transactions, including derivative 
securities transactions will be subject to the financial 
transactions tax. 



• átutalás
• beszedés
• postai készpénzbefizetés
• készpénzkifizetés fizetési számláról (immár 

hitelkártyás készpénzfelvételre is alkalmazandó)
• készpénzátutalás
• bankkártyás fizetés
• akkreditív
• készpénzfizetésre szóló csekk beváltása
• pénzváltás
• kölcsöntörlesztés
• jutalék- és díjbevétel felszámítás
• egyéb műveletek, ahol a fizetési számlán fennálló 

követelés csökken a megbízás szerinti összeggel.

2014. január 1-étől tovább bővül az illeték-köteles 
ügyletek köre, így tranzakciós adó terheli majd az érték-
papír-ügyleteket is, beleértve az értékpapírra vonatkozó 
származtatott ügyleteket. 

Egyes, meghatározott feltételek fennállása esetén 
nem kell majd illetéket fizetni többek között az alábbi 
ügyletek után:
• a bankon belüli, saját számlák közötti technikai 

átvezetések (most már közös tulajdonú számlákra is 
alkalmazható a mentesség),

• befektetési szolgáltatással kapcsolatban a fizetési 
számla és ügyfélszámla közötti utalás, ha a befektetési 
szolgáltató kapcsolt vállalkozása a pénzforgalmi 
szolgáltatónak (2013. december 31-ig),

• korlátozott rendeltetésű számlákról (TBSZ, NYESZ, 
START, letéti számlák) teljesített kifizetések,

• csoportfinanszírozással (cash pool) kapcsolatosan 
végrehajtott fizetési műveletek ugyanazon 
pénzforgalmi szolgáltatónál,

• pénzforgalmi szolgáltatók egymás közötti ügyletei 
(vonatkozik többek között a pénzügyi intézményekre, 
befektetési vállalkozásokra, stb. is),

• a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási 
és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére 
megvalósított fizetési művelet,

• a jóvá nem hagyott, vagy jóváhagyott, de hibásan 
teljesített fizetési művelet és ezek „ellenműveletei.

Az illetékfizetési kötelezettség általánosságban a 
pénzügyi tranzakciót indító fél pénzforgalmi szolgál-
tatóját, így például átutalás esetén a fizető fél bankját 
terheli.

Az illeték alapját a tranzakció összege (terhelés 
összege, kifizetett összeg, eladott fizetőeszköz összege, 
stb.) képezi. Az illeték mértéke jelentősen változott a 
korábbi 0,1 százalékhoz képest. A mérték a legtöbb 
esetben a végrehajtott ügylet összegének 0,2 százaléka, 
de tranzakciónként legfeljebb 6 ezer forint lesz, mely 
limit általában nem vonatkozik majd azon műveletekre, 
ahol az illetékfizetésre a kincstár, a Magyar Posta Zrt. 
kötelezett. Új az is, hogy a készpénzfelvétel minden 
formáját egy külön adókulcs terheli majd, 0,3 százalékos 
mértékkel. A 2014-től hatályos rendelkezések szerint az 
értékpapírügyleteket 0.1%, míg az értékpapírügyletek-
kel folytatott derivatív ügyleteket 0.01% tranzakciós adó 
terhel majd.

Bár számos kérdés tisztázásra került a most elfo-
gadott módosításokkal, továbbra is vannak területek, 
ahol nem egyértelmű a szabályok helyes értelmezése. 

No tax will be payable amongst others for the 
following transactions if certain conditions are 
fulfilled:
• technical transfers between accounts held at the 

same bank (under the new regulations, the tax ex-
emption will also apply to joint accounts)

• for investment services, transfers between the 
payment account and the client account, if the 
investment service provider is a related party of the 
financial service provider (until 31 December 2013)

• payments from limited purpose accounts (long-term 
investment accounts, voluntary pension accounts, 
subsidised accounts for minors (START account), 
and custodial  accounts)

• cash pool related payment transactions within the 
same financial service provider

• transactions between financial service providers 
(including among others financial institutions, 
investment companies, etc.)

• payment transactions from social security and fam-
ily allowance administrative accounts

• unapproved (or approved but incorrectly made) pay-
ment transactions and their corrections.

Generally, the financial transaction tax will have to 
be paid by the financial service provider of the party 
initiating a financial transaction, e.g. the payer’s bank 
in the case of transfers.

The tax base will be the amount of the transaction 
(debit amount, amount paid, amount of currency sold, 
etc.). The tax rate has changed considerably compared 
to the earlier rate of 0.1 percent. In most cases, the 
amount payable will be 0.2% of the amount of the 
transaction but may not be more than HUF 6,000 per 
transaction. This cap will not apply to transactions 
in which the duty is payable by the State Treasury, 
or Magyar Posta Zrt. Under the new regulations, all 
forms of cash withdrawal will be subject to a 0.3% 
tax rate. According to the provisions that will come 
into effect from 2014, securities transactions will be 
subject to a 0.1% and derivatives transactions with 
securities will be subject to a 0.01% transaction tax.

Although several questions have been clarified 
by the adopted amendments, the rules are still 
ambiguous. For example, questions may arise in 
connection with certain cases of group financing, 
or certain transfers of self-employed entrepreneurs. 
Should you have any additional remarks or questions 
during the practical application of these rules, please 
contact us.

Changes related to corporate tax and 
dividend tax from 2013

2013 will again bring amendments to Act LXXXI of 
1996 on Corporate Tax and Dividend Tax (“CDTA”). 
Below we summarise the key changes.

New definitions to be introduced from 1 January 
2013:

Employer’s pension provision institution: will mean 
an employer’s pension provision institution operating 
in accordance with the provisions of the act on 
employer’s pension provision and related institutions.



Így például kérdések merülhetnek fel a csoportfinan-
szírozás egyes eseteit, de akár az egyéni vállalkozó 
magánszemély bizonyos átutalásait érintően is. Ezeken 
túl természetesen a gyakorlati alkalmazás során még 
számos értelmezési kérdés merülhet fel, e tekintetben 
számítunk  az Önök észrevételeire, kérdéseire is!

Társasági adót és osztalékadót érintő 
változások 2013tól

2013-tól ismét néhány változással kell számolnunk az 
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalék 
adóról (Tao. tv.) szövegében. Az alábbiakban ismertet-
jük a fontosabb változásokat.

Új fogalmak 2013. január 1-től:
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény: a fog-

lalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló törvény 
szerinti foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény.

Szabad vállalkozási zóna: a térség fejlődése érdeké-
ben, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő 
szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, 
illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szem-
pontjából együtt kezelt térség

Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött 
közhasznú alapítvány: minden olyan, a sportról szóló 
törvényben meghatározott szabályok szerint működő 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, ame-
lyik közhasznúnak minősül.

A 2012-ben bevezetett Bejelentett immateriális jószág 
fogalmát kibővítette a jogalkotó a társaságok által 
előállított immateriális jószágokra is, ezért ezentúl a 
saját előállítású immateriális javakat is bejelenthetik az 
adózók.

Tovább pontosítják az ellenőrzött külföldi társaság 
fogalmát. Amennyiben a külföldi társaságnak negatív 
vagy nulla az adóalapja és az adott országban többkul-
csos a társasági adó mértéke, úgy a legkisebb mérték-
nek kell elérnie a 10%-ot, annak érdekében, hogy ne 
minősüljön ellenőrzött külföldi társaságnak.

A mostani szabályozáshoz képest további változást je-
lent, hogy a 2013-tól nem az adózónak kell bizonyítania 
a tényleges tulajdonosra feltételeknek való megfelelést.

A jövedelem-(nyereség) minimum számításának 
szabályai is megváltoznak. A 2013-as évtől a taggal 
fennálló kötelezettség növekedés 50%-ával is meg kell 
emelni az ily módon számított adóalapot, ahol az adott 
évi kötelezettség napi átlagos állományát  kell hasonlí-
tani az előző év végi kötelezettség hez.

A K+F kedvezmények igénybevételének lehetőségei is 
kibővülnek a jövőben a központi költségvetési szerv-
ként, vagy többségi állami  tulajdonban lévő gazdasági 
társaságként működő kutatóintézettel is lehet együtt-
működési megállapodást kötni.

Változnak továbbá a bejelentett részesedéssel 
kapcsolatos adóalap módosító tételek is. Az adóalap 
csökkentő tétel ezentúl nem tartalmazhatja a bejelentett 
részesedésre elszámolt üzleti vagy cégérték kivezetését, 
valamint az adóalap növelő tétel esetében, az ily módon 
elszámolt ráfordítást is tartalmaznia kell a növelő 
tételnek.

A következő évtől bővülnek a fejlesztési adóked-
vezmény igénybevételének lehetőségei is. A szabad 
vállalkozási zónán belül végzett beruházás, illetve a az 

Free entrepreneurship zone: will mean a region 
designated so by the Government and coordinated by 
the regional business development agency, comprising 
individual regions separated by public administration 
borders and topographical lot numbers, that will be 
treated jointly for regional development purposes. 
Non-profit foundation for development of popular 
team sports: will include all foundations that carry 
out junior team training and operate according to the 
provisions of the act on sports and qualify as non-
profit organisations.

New rules extend the scope of ‘reported intangible 
assets’ introduced in 2012. This will also include 
intangible assets produced by the company, meaning 
that taxpayers will be allowed to report self-produced 
intangible assets, as well.

A further clarification of the definition of ‘controlled 
foreign company’ is expected. If a foreign company’s 
tax base is negative or zero and a multi-rate corporate 
tax system is in place in the given country, the lowest 
tax rate must be no less than 10% in order for an entity 
not to qualify as a controlled foreign company.

The rules for calculating minimum income (profit) 
will also change. According to the new rules, from 
2013 the calculated tax base must be increased by 
the 50% of the increase in the liabilities to members, 
which increase will be based on a comparison of the 
liability balance at the end of the prior year to the 
average daily balance of the current year.

From next year there will be more opportunities for 
using R&D tax allowances. In future a cooperation 
agreement may be concluded with a research 
institution operating either as a central budgetary 
organ or as a majority state-owned business 
organisation, as well.

Starting from next year, when calculating the 
amount of tax base adjustment items related to 
registered shareholdings, goodwill that is connected 
to the given shareholding shall also be taken into 
consideration.

From next year there will be more opportunities for 
using development tax allowances. This type of tax 
allowance may be claimed on an investment project 
implemented in a free entrepreneurship zone or an 
energy efficiency improvement project, if the net 
present value of the investment is at least 100 million 
Ft.

In addition, the law stipulates that a taxpayer will 
be required to submit a request for tax allowance 
to the minister in charge of fiscal policy before 
commencement of the investment project, and the 
date of completion of the project must be reported 90 
days after completion of the investment project.

In addition, the liability taken into account in the 
calculation of tax base increasing items in respect 
of undercapitalisation has also been more precisely 
specified, and from 2013 it will no longer be possible 
to decrease the liability by receivables from supply of 
goods or services.

The rules of loss deferral will also change somewhat 
from 2013. On the one part, a legal successor company 
created through transformation will not be required to 
draw income from one activity of the legal predecessor 
company over two years in order to be eligible for 



energiahatékonyságot növelő beruházás után is igénybe 
vehető lesz az adókedvezmény, ha a beruházás nettó 
jelenértéke eléri a 100 millió forintot.

Új bejelentési kötelezettség, hogy ezentúl a beruházás 
befejezése után 90 nappal kell bejelenteni a beruházás 
befejezésének a napját.

A korábbi szabályozáshoz képest 2013-től kezdődően 
azon adózó, akire környezetvédelmi bírságot szabtak 
ki, csak a bírság kiszabásának adóévében nem veheti 
igénybe a fejlesztési adókedvezményt.

Tovább pontosították az alultőkésítéshez kapcsolódó 
adóalap növelő tétel számításánál használt kötelezettség 
fogalmát, mely a 2013-as évtől már nem csökkenthető 
az áruszállításból, valamint a szolgáltatásnyújtásból 
származó követelésekkel.

A veszteségelhatárolás szabályai is módosulnak né-
mileg 2013-tól. Egyrészt az átalakulás során a jogutód 
társaságnak nem kell két éven keresztül a jogelőd egy 
tevékenységéből bevételt szerezni annak érdekében, 
hogy felhasználhassa annak elhatárolt veszteségeit, ha 
két éven belül jogutód nélkül megszűnik. Másrészt, ha 
az adózóval szemben kezdeményezett csődeljárás vagy 
felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváha-
gyott egyezséggel szűnik meg, akkor a csődeljárás során 
elengedett kötelezettségekből származó bevétel 50%-
val tovább csökkenthető az adóalap, akár a veszteség 
felhasználás előtti adóalap teljes egészében.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen 
kérdése merülne fel, kérjük, forduljon Kovarik Már-
tonhoz (tel: +36 1 461 9604, e-mail: marton.kovarik@
hu.pwc.com), Kelemen Jánoshoz (tel: +36 1 461 9310, 
e-mail: janos.kelemen@hu.pwc.com) vagy szokásos 
kapcsolattartó partneréhez.

Helyi adókat érintő várható törvény
módosítások

Egyenlegjavító intézkedések, több rég várt hiánypótlás 
és egy praktikus újítás - röviden így lehetne összefog-
lalni a 2013-as változásokat helyi adó tekintetében. Míg 
több eddig jogvitákra is okot adó rendelkezést pontosí-
tottak, egy új központi – önkormányzati adóváltozáso-
kat követő – információs rendszer is bevezetésre kerül 
2013-ban. A módosításban megjelent a Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter által októberben bejelentett 
egyenlegjavító intézkedések helyi adókhoz kapcsolódó 
része.

A közműadó bevezetése
A 2013-as évtől bevezetésre kerül a közművezetékekre 
kivetett adókötelezettség. Végül ez az új adónem egy 
önálló törvényjavaslatként látott napvilágot, de az ere-
deti koncepció szerint ez az adónem először a helyi adók 
között jelent meg, így itt térünk ki rá.

A közműadó alanya a közterületen futó - földben vagy 
levegőben lévő – vezetékek, valamint a több fogyasz-
tót kiszolgáló vezetékek közterületnek nem minősülő 
földrészen elhelyezett részének tulajdonosai, tehát 
a közműszolgáltatók. Az adó alapja a közművezeték 
nyomvonalának méterben kifejezett hossza, maximális 
éves mértéke pedig 125 forint/méter. Mentes azonban 
az adó alól a földgáz-szállítási és a villamosenergia-ipari 

using the deferred losses of the legal predecessor, 
if it discontinues its operations within two years 
without a legal successor. A further change is that 
if a bankruptcy or liquidation proceedings initiated 
against a taxpayer ends with a creditors’ agreement 
approved by a legally binding court decision, the tax 
base can be further decreased by 50% of the income 
arising from liabilities forgiven during the bankruptcy 
proceedings.

If you have any questions regarding the above, 
please contact Márton Kovarik (tel: +36 1 461 9604, 
e-mail: marton.kovarik@hu.pwc.com), János 
Kelemen (tel: +36 1 461 9310, e-mail: janos.kelemen@
hu.pwc.com) or your usual relationship partner.

Expected legislative changes 
concerning local taxes
Revenue-raising measures, several long-awaited 
clarifications and a new municipal tax information 
system - these are some of the changes coming to 
local taxes that will take effect from 2013. A number 
of existing regulations that give rise to disputes have 
been clarified. A new central information system 
that will follow up the changes in municipality taxes 
will be introduced in 2013. In addition to the above, 
the amendment also deals with the local tax-related 
revenue-raising measures that were announced by 
György Matolcsy, Minister for National Economy, in 
October 2012.

Introduction of public utility tax
The obligation to pay taxes on public utility lines, 
cables and pipes will be introduced from 2013. 
Although this new tax category was proposed in 
a separate bill, we describe it here because it was 
originally part of the changes concerning local taxes.

The public utility tax will be payable by the owners 
of overhead lines and underground cables and pipes 
running across publicly owned land and by the owners 
of those sections of overhead lines and underground 
cables and pipes serving numerous consumers which 
cross land that does not qualify as publicly owned 
land, i.e. by public utility service providers. The tax 
base will be calculated based on the length of the 
path of the public utility line, cable or pipe and the 
maximum tax will be HUF 125 per metre per year. 
However, no public utility tax will be payable on 
public utility pipes owned by natural gas transmission 
system operators and public utility lines owned by 
electricity transmission system operators. Taxpayers 
who own telecommunication cables will be granted a 
tax allowance depending on the length of the path of 
the cable they own. 

Similar to a wealth tax, the public utility tax 
will have to be paid in two equal instalments: the 
first instalment by 20 March and the second by 20 
September. 

The calculation of local business tax  
base will change
Taxpayers will be allowed to deduct from the lo-
cal business tax base part of the cost of goods sold 



átviteli rendszerirányító tulajdonában álló közműveze-
ték. A hírközlési vezetékkel rendelkező adóalanyok pe-
dig a vezeték nyomvonalának hosszától függő mértékű 
adókedvezményt kapnak. 

A vagyoni típusú adókhoz hasonlóan, két egyenlő 
részletben kell majd megfizetni a közműadót, március 
20-ig és szeptember 20-ig. 

Változik a helyi iparűzési adó  
alapjának számítása
Az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített 
szolgáltatások értékének az adózók éves árbevétele 
kapcsán meghatározott sávok alapján számított része 
lesz levonható az adóalapból. Praktikusan ez azt jelenti, 
hogy 500 millió forintos árbevétel felett az említett 
csökkentő tételek csak egy meghatározott része vonható 
le az adóalapból, abban az esetben, ha az eladott áruk 
beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások együttes 
összege meghaladja az árbevétel 70 százalékát. 

Főszabálytól eltérően ugyanakkor az export-értéke-
sítéshez kapcsolódó, azzal összefüggésben elszámolt 
eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgálta-
tások értékeinek együttes összege a nettó árbevételből 
teljes egészében levonható lesz.

A módosítás értelmében tehát sávos adóalap-megál-
lapítás kerülne bevezetésre, melynek elsődleges célja 
a kisvállalatok (500 millió forint éves árbevétel alatt) 
tehermentesítése az új szabályok okozta többletterhek 
alól. A módosítás egyúttal többletterhet jelent azok-
ra a vállalatcsoportokra nézve, ahol jelentős az olyan 
adóalanyok száma, akiknek az eladott áruk beszerzési 
értékének és a közvetített szolgáltatások értékének 
együttes összege meghaladja az adott adóalany nettó ár-
bevételének 50 százalékát.  Ezen kapcsolt vállalkozások 
esetében ugyanis az adóalap megállapítása az érintett 
vállalkozások adatai alapján összesített árbevétel és 
csökkentő tételek figyelembe vételével történik.

Az 500 millió forint éves árbevételt el nem érő 
vállalatcsoportok tagjai a fent említett tételek 100%-át 
vonhatják le árbevételükből az adóalap meghatározása-
kor a jövőben is. 

Önkormányzatok adatszolgáltatási  
kötelezettsége
A változások értelmében 2013-tól a helyi önkormány-
zatok által kezdeményezett adórendelet-változások 
elfogadásától számított 5 napon belül az önkormányza-
tok kötelessége tájékoztatni a kincstárat a javasolt mó-
dosításról, valamint – amennyiben rendelkeznek vele 
– saját honlapjukon is közzé kell tenniük a változásokat. 
Az elektronikusan beküldött adatok az államkincstár ál-
tal üzemeltetett központi honlapon jelennek majd meg, 
melyet a kincstár havi rendszerességgel fog frissíteni.

Helyi adókat érintő egyéb változások
A helyi iparűzési adó külföldi pénznemben való bevallá-
sa esetén alkalmazandó devizaárfolyam az adóév utolsó 
napján érvényes MNB árfolyam lett. Ezzel egyetemben 
a devizában kapott idegenforgalmi adó önkormány-
zatnak való befizetése során szintén a fenti árfolyam 
alkalmazandó 2013-tól.

2013-tól az építményhez, telekhez kapcsolódó helyi 
adófajták esetében az építmény vagy telek tulajdonosa 
kötelezhető a vagyoni joggal rendelkező adózó adóhát-

and part of the value of intermediated services as 
calculated based on brackets determined in relation 
to their annual sales revenues. In practice, this 
means that for taxpayers whose sales revenues 
exceed HUF 500 million, only a specific part of the 
above-mentioned tax base decreasing items will be 
deductible from the local business tax base if the 
total amount of the cost of goods sold and the value 
of intermediated services exceeds 70 percent of the 
taxpayer’s sales revenues. 

However, as an exception to the general rule, 
taxpayers will be allowed to fully deduct from the net 
sales revenues the total amount of the cost of goods 
sold and the value of intermediated services related to 
export sales.

Thus, the amendment, determines local business 
tax base based on brackets - the primary aim 
of this regulation is to relieve small enterprises 
(whose annual sales revenues are below HUF 500 
million) from the additional burdens caused by the 
new legislation. At the same time, the amendment 
will cause additional burdens for those groups of 
companies where the number of taxpayers for which 
the total amount of the cost of goods sold and the 
value of intermediated services exceeds 50% of the 
net sales revenues of the given taxpayer is significant. 
In the case of these related companies, the local 
business tax base will be determined considering 
the aggregate sales revenues and tax base decreasing 
items calculated based on the relevant figures of the 
concerned companies.

The members of those groups annual sales revenues 
of which do not reach HUF 500 million will be 
allowed to deduct 100% of the above-mentioned tax 
base decreasing items from their sales revenues when 
determining their local business tax base in the future 
too.

 
Municipalities’ notification obligation
Effective from 2013, municipalities will have the 
obligation to notify the State Treasury of all changes 
to tax decrees they initiate within five days from 
their adoption, and to publish the changes on their 
website, if they have one. All the information sent 
electronically will be published on the State Treasury’s 
central website, which will be updated at regular 
monthly intervals.

Other changes concerning local taxes
Taxpayers who prepare and file their local business 
tax return in a foreign currency will have to apply the 
exchange rate of the National Bank of Hungary on the 
last day of the tax year. From 2013, the exchange rate 
specified above will also apply when the taxpayers pay 
the tourist taxes they received in a foreign currency to 
the municipalities in Hungarian forint.

Effective from 2013, in the case of local tax 
categories connected with buildings and land, the 
owner of the building or land may be obliged to pay 
the tax in arrears of the taxpayer possessing an 
intangible property right if the enforcement procedure 
against the taxpayer who has accumulated tax 
liabilities was unsuccessful.

The phrase „duration of temporary business 



ralékának megfizetésére, amennyiben az adót felhalmo-
zó adóalannyal szemben a végrehajtás eredménytelenül 
zárult.

Az egyszerűsített adóalap-megállapításhoz kapcso-
lódóan meghatározásra került az eddig sok esetben 
vitatott „ideiglenes iparűzési tevékenység végzésének 
időtartama”.  2013-tól a tevékenység megkezdésének 
napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő 
teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak vala-
mennyi naptári napja jelenti a tevékenység időtartamát 
iparűzési adófizetési kötelezettség számítása szempont-
jából.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen 
kérdése merülne fel, kérjük, forduljon Izer Norberthez 
(tel: +36 1 461 9433, e-mail: norbert.izer@hu.pwc.com), 
Kelemen Jánoshoz (tel: +36 1 461 9310, e-mail: janos.
kelemen@hu.pwc.com) vagy szokásos kapcsolattartó 
partneréhez.

Illetékszabályok változása

November 12-én elfogadta a kormány az októberben 
benyújtott és az adószabályokat 2013-tól módosító 
törvényjavaslatot, amely alapján több ponton mó-
dosulnak az illetékfizetési szabályok. Átalakul a több 
feltételtől függő illetékkulcsok rendszere, de változnak 
a lakások és a hozzá kapcsolódó jogok visszterhes va-
gyonszerzésénél alkalmazott kulcsok is.

Öröklési illeték, ajándékozási illeték
Jelenleg az öröklésnél és az ajándékozásnál 18-18 
illetékkulcsot alkalmaznak, mely a rokonsági foktól, az 
ajándékba kapott vagy örökölt vagyontárgy értékétől, 
és attól is függ, hogy lakásról vagy más vagyontárgyról 
van-e szó. A kirótt teher lakás esetén 2,5-30% között, 
más vagyontárgynál 11-40% között mozog.  

Az elfogadott törvényjavaslat két kulcsot indítvá-
nyoz a mértékrendszer egyszerűsítése érdekében. Az új 
általános öröklési és ajándékozási illetékmérték 18%, 
míg ugyanilyen módon szerzett lakásnál 9%-os kedvez-
ményes illetékmérték lesz. Ebből kifolyólag jövőre az 
öröklési, illetve ajándékozási illeték kiszabásakor már 
sem a szerzett vagyon forgalmi értéke, sem a rokonsági 
kapcsolat nem bír majd relevanciával, ugyanakkor az 
egyenes ági rokonok közötti ingyenes vagyonszerzések 
továbbra is illetékmentesek maradnak, sőt az egyenes 
ági rokonok közötti ingyenes vagyonszerzések illeték-
mentessége kiegészül az elhunyt özvegyére vonatkozó 
értékhatár nélküli mentességgel is (jelenleg a túlélő há-
zastárs 20 millió forintos határig mentesül). A változás-
sal azok járnak igazán jól, akik nagy értékű lakást vagy 
más vagyontárgyat örökölnek vagy kapnak valakitől, 
akivel nincsenek közeli rokoni kapcsolatban, hiszen 
jelenleg jóval magasabb illetéket kell fizetniük.

Jövőre továbbá hatályukat vesztik a feltűnő érték-
aránytalanság mellett kötött ügyletek után fizetendő 
illetékkötelezettséghez kapcsolódó szabályok.

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Örökhagyó hitelezője
Az Itv. jelenlegi szabályozása alapján az örökhagyó 
hitelezőjét nem öröklési, hanem visszterhes vagyonátru-

activities”, which gives rise to a number of disputes, 
has been defined in relation to the determination of a 
simplified tax base. Effective from 2013, the duration 
of temporary business activities covers all the 
calendar days from the starting of the activity till the 
acceptance of the performance by the principal – both 
are based on the contract between the parties.

If you have any questions regarding the above, 
please contact Norbert Izer (tel: +36 1 461 9433, 
e-mail: norbert.izer@hu.pwc.com), János Kelemen 
(tel: +36 1 461 9310, e-mail: janos.kelemen@hu.pwc.
com) or your usual relationship partner.
Changes to the rules on stamp duties 
and transfer taxes

On 12 November 2012, the Hungarian parliament 
adopted a bill submitted in October, which amends 
certain tax laws with effect from 2013. The 
amendments will bring about a number of changes 
to the rules on stamp duties and transfer taxes. There 
will be new duty rates, and the property tax payable 
on transfers of residential property and related 
rights for a consideration will also change.

Taxes on inheritance and gifts
There are currently eighteen inheritance tax rates, and 
another eighteen rates for the tax on gifts, depending 
on kinship, the value of the property inherited or 
received as a gift, and the type of property (residential 
property or other assets). The tax burden varies 
between 2.5% and 30% for residential property, and 
between 11% and 40% for other assets.

In order to simplify the current system, the new 
rules will collapse the number of tax rates down to 
two. The new general inheritance and gift tax rate 
will be 18%, and a preferential 9% tax rate will apply 
to residential property (whether inherited or received 
as a gift). As a result, kinship or the market value 
of the property will no longer be relevant. However, 
transfers of property without a consideration between 
lineal relatives will continue to be tax exempt. In 
fact, tax exemption will be extended to include the 
spouse of the deceased, and the value threshold will 
be abolished (under the current rules, the surviving 
spouse can only be granted exemption if the value 
of the inherited property does not exceed HUF 20 
million). Those who inherit high-value residential 
property or other assets or receive them as gifts from 
another person to whom they are not closely related 
will benefit the most from these changes, as the 
existing tax rates are much higher.

The rules on the obligation to pay tax on 
transactions concluded with a gross disparity in the 
values exchanged will also expire from next year.

Tax on transfers of property for a 
consideration

New rules concerning the creditors of a testator
Under the current provisions of the Duties Act, the 
creditors of a testator are subject to property transfer 
tax rather than inheritance tax. At present, this rule 
only applies to real property acquired as part of the 



házási illeték terheli. Ezt a szabályt jelenleg kizárólag a 
megszerzett ingatlanhagyaték esetében kell alkalmazni, 
2013-tól azonban kiterjed majd a visszterhes vagyon-
átruházási illeték tárgyát képező ingóhagyatékra is, 
tekintve, hogy az örökhagyó hitelezőjének vagyonszer-
zése nem ingyenes.

Lakások és a hozzá kapcsolódó jogok
A lakások és a hozzá kapcsolódó jogok visszterhes 
vagyonszerzésénél a korábbi két kulcsos rendszert (4 
millió forintig 2%, felette 4%) a kormány egykulcsossá 
alakította, ahol az illeték mértékét egységesen 4 %-ban 
határozták meg.

Visszlízingügyletek
A gazdasági válság negatív hatásainak enyhítése ér-
dekében a közteherviselés rendszerének átalakítását 
célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. 
törvény az ún. visszlízingügyleteket átmenetileg – 2012. 
december 31-éig – eddig is mentesítette a visszterhes 
vagyonátruházási illetékfizetés alól. Az elfogadott tör-
vényjavaslat az illetékmentességi szabály további, határ-
idő nélküli fenntartását célozza, egyszersmind átemelve 
a mentesítő szabályt az Itv. rendszerébe. 

Egyenes ági rokonok illetékmentessége
2013-tól az egyenes ági rokonok valamennyi vagyon-
szerzése - annak (ingyenes, visszterhes) jellegétől 
és értékétől függetlenül - mentesül a vagyonszerzési 
illetékek alól. 

Eljárási illetékek

Közigazgatási hatósági eljárás
Az elfogadott törvényjavaslat a közigazgatási hatósági 
eljárások esetében két kiegészítést tartalmaz. Először 
is külön mértékek alapján szabja meg a gazdálkodó 
szervezetek által az állami adó- és vámhatóságnál fize-
tési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás és e 
tárgyban kezdeményezett fellebbezési eljárás illetékmi-
nimumait. Az illeték mértéke fizetési könnyítésre, adó-
mérséklésre irányuló eljárás esetén továbbra is 10 000 
forint, míg a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg 
minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de 
jövőre a most hatályos 5000 forint helyett legalább  
15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint lesz. Ameny-
nyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem 
állapítható meg, a fellebbezés illetéke a jelenlegi 5000 
forintról 15 000 forintra emelkedik.

További kiegészítés, hogy 2013-tól az Art. szerinti 
felügyeleti intézkedés iránti kérelemért fizetendő ille-
téket illetékbélyegben kell majd leróni, amennyiben az 
eljárást az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV 
felügyeletére kijelölt miniszter folytatja le.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen 
kérdése merülne fel, kérjük, forduljon Kovarik Már-
tonhoz (tel: +36 1 461 9604, e-mail: marton.kovarik@
hu.pwc.com), Kelemen Jánoshoz (tel: +36 1 461 9310, 
e-mail: janos.kelemen@hu.pwc.com) vagy szokásos 
kapcsolattartó partneréhez.

testator’s estate. However, from 2013, movable assets 
will also be subject to this rule, as the acquisition of 
property by the testator’s creditor is not without a 
consideration.

Residential property and related rights
The property tax payable on transfers of residential 
property and related rights for a consideration will be 
uniformly set at 4% (there are currently two rates: 2% 
for amounts up to HUF 4 million, and 4% for amounts 
above that).
Leaseback transactions
In order to mitigate the consequences of the global 
economic crisis, Act LXXVII of 2009 on amendments 
to certain acts on the system of contributions to 
public revenues has temporarily exempted leaseback 
transactions form the property transfer tax. Under 
the current rules, the exemption lasts until 31 Dec-
ember 2012, but the new regulations will extend it 
indefinitely and incorporate it into the Duties Act.

Exemption of lineal relatives
From 2013, the acquisition of property by lineal 
relatives (irrespective of its value and whether or not 
it involves a consideration) will be exempted from the 
property transfer tax.

Stamp duties

Public administration procedures
The adopted amendments make two additions 
concerning public administration procedures. 
First, different stamp duties will apply to requests 
submitted by economic operators to the National Tax 
and Customs Authority for payment facilities or a 
tax reduction, and to the related appeals procedures. 
Procedures for payment facilities or a tax reduction 
will remain subject to a stamp duty of HUF 10,000, 
while in the case of appeals, the amount of the duty 
will be equal to HUF 400 for each HUF 10,000 of the 
amount concerned or disputed, but may not be less 
than HUF 15,000 and may not be more than HUF 
500,000 (currently, the minimum amount is HUF 
5,000). If the amount disputed in the appeal cannot be 
determined in monetary terms, the stamp duty on the 
appeal will be HUF 15,000 (instead of HUF 5,000).

The second addition is that, from 2013, fees for 
requests for a supervisory review as specified in the 
Act on the Rules of Taxation will be payable in the 
form of duty stamps if the procedure is conducted 
by the minister in charge of taxation or the minister 
exercising supervisory powers over the National Tax 
and Customs Authority.

If you have any questions regarding the above, 
please contact Márton Kovarik (tel: +36 1 461 9604, 
e-mail: marton.kovarik@hu.pwc.com), János 
Kelemen (tel: +36 1 461 9310, e-mail: janos.kelemen@
hu.pwc.com) or your usual relationship partner.



Az élőmunkát terhelő  
2013. évi adó és járulékváltozások

Az Országgyűlés 2012. november 19-én elfogadta a 
T/8750. számú jövő évi adótörvény-módosítási csoma-
got. Hírlevelünk a fontosabb változtatásokat tartal-
mazza.

A szuperbruttósítás teljes mértékben kivezetés-
re kerül, így az összes jövedelmet 16% adó terheli. A 
változás a havi 202 000 Ft feletti jövedelmet keresőket 
érinti, hiszen 2012-ben csak az efölötti részen kellett 
szuperbruttós adóalappal számolni. 

Az üzleti biztosítások terén több változás lép élet-
be. Új fogalmak épültek be a törvénybe, meghatározásra 
kerültek az élet-, nyugdíj-, betegség- valamint a bal-
esetbiztosítás fogalmai, és bevezetik az életbiztosítások 
külön csoportját, a járadékbiztosítást.

2013-tól a törvény definiálja, hogy kockázati bizto-
sításnak az olyan személybiztosítás (élet-, baleset- és 
betegségbiztosítás) minősül, amelynek sem lejárati 
szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincsen. A 
kockázati biztosítások munkáltató által fizetett díja 
havonta a minimálbér 30 százalékáig lesz adómentes. A 
visszavásárlási értékkel rendelkező, határozatlan idejű, 
kizárólag halál esetére szóló biztosítások munkáltató 
által fizetett, rendszeres díja továbbra is teljes mérték-
ben adómentes marad. 

Az adóköteles biztosítási díjak tekintetében pozitív 
változást jelent, hogy nemcsak a csoportos személybiz-
tosítások, hanem a kifizető által akár egy személy javára 
kötött személybiztosítások is egyes meghatározott 
juttatásként adóznak. Korábbi években az ilyen adókö-
teles biztosítások a magánszemélyek munkaviszonyos 
jövedelmének minősültek. 

Újradefiniálásra kerül az adómentes szolgáltatások 
köre. A járadékbiztosítás illetve a nyugdíjbiztosítási 
szerződés alapján teljesített biztosítói szolgáltatás adó-
mentes lehet azzal, hogy a járadékbiztosításnál a járadé-
kok legalább 10 éven keresztül történő folyósítására van 
szükség, míg nyugdíjbiztosítás esetén a megtakarítási 
időnek legalább 10 évnek kell lennie. 

Az Országgyűlés által elfogadott javaslat – a tartós 
befektetésből származó jövedelem kedvezményes adó-
zási szabályait alapul véve - újrafogalmazza a bizto-
sításból származó kamatjövedelem kedvezményének 
szabályait is. 

Említést érdemel, hogy az önsegélyező pénztári 
szolgáltatási kör 2013-tól jelentősen bővül és továbbra 
is béren kívüli juttatásnak minősül a magánszemély 
javára utalt munkáltatói havi hozzájárulásból az ön-
segélyező pénztárakba a minimálbér 30%-át meg nem 
haladó rész. Bekerül ebbe a körbe a felsőoktatás kereté-
ben fizetendő költségtérítés, kollégiumi díj valamint az 
albérleti díj megtéríthetősége gyermekenként, évente 
a minimálbér összegéig; a közüzemi díjak finanszíro-
zásának támogatása havonta a minimálbér 15%-áig a 
védendő fogyasztók esetében; a lakáscélú devizaala-
pú jelzáloghitel törlesztésének támogatása bizonyos 
feltételekkel szintén havonta a minimálbér 15%-áig; az 
otthoni gondozás továbbá az idősgondozási szolgáltatás 
nyújtásának támogatása is.

Changes to personal income taxes 
and social security contributions 
from 2013

On 19 November 2012, the Hungarian parliament 
adopted bill no. T/8750 on the 2013 tax changes. In 
this news alert, we summarize the most important 
changes.

The new regulations will fully phase out “super 
grossing,” and set the tax rate for all incomes at 
16%. This change will only affect taxpayers with a 
gross monthly income exceeding HUF 202,000. This 
is because in 2012 super grossing only applied to that 
part of income exceeding HUF 202,000.

There will be several changes in the field of 
business insurance. The act includes new 
definitions for life, pension, sickness and accident 
insurance, and introduces a separate type of life 
insurance: annuity insurance.

From 2013, personal insurance (life, accident and 
sickness insurance) without a maturity service or cash 
surrender value will be defined as risk insurance. Risk 
insurance fees paid monthly by the employer will be 
tax exempt if they do not exceed 30% of the statutory 
minimum wage. Fees paid regularly by the employer 
for insurance on death only, with a cash surrender 
value and concluded for an indefinite term, will 
continue to be fully tax exempt.

A favourable change concerning taxable insurance 
premiums is that, in addition to group personal 
insurance, personal insurance paid by the employer 
for a single person will also be taxed as “other specific 
benefits.” In previous years, the premiums paid on 
such insurance qualified as taxable income from 
employment.

The scope of tax-exempt services has been 
redefined: annuity insurance services may be tax 
exempt if the annuity is paid for at least ten years; 
pension insurance services may be tax exempt if the 
savings period is at least ten years.

The new regulations also reformulate the 
preferential rules on interest income from insurance, 
based on the preferential tax rules that apply to 
income from long-term investments.

From 2013, a significantly wider range of services 
related to mutual aid funds will qualify as fringe 
benefits and it remains unchanged that the part of 
the employer’s contribution to such funds up to 30% 
of the minimum wage qualify as a fringe benefit.  
The following will be included in addition: tuition, 
boarding fees, and costs of rented accommodation 
reimbursed annually up to the amount of the 
minimum wage per child; contributions to utility 
costs up to 15% of the minimum wage per month (for 
“protected consumers” only); contributions to foreign 
currency mortgage payments for housing purposes 
up to 15% of the minimum wage per month (subject to 
certain conditions); and financial assistance towards 
the costs of providing care at home and elderly care.



További személyi jövedelemadó-változások
• 2013-tól a munkáltató abban az esetben is biztosíthat 

utalvány formájában munkahelyi étkeztetést, ha az 
étkezőhely külsős személyek részére is nyitva áll. 
Így az étkezőhellyel rendelkező munkáltatók a SZÉP 
kártya és az Erzsébet utalvány mellett, további 12 500 
forinttal támogathatják az étkeztetést.

• Az Erzsébet-utalvány 2013-ban is elfogadható lesz a 
vendéglátásban, mely jövőre immáron 8 ezer forintig 
adható kedvezményes adózás mellett.

• Sem belső szabályozás, sem azonos feltételekkel nem 
lesz adható 2013-tól a munkavállalóknak kifizetői 
adóteher mellett az Erzsébet-utalványnak nem 
minősülő, fogyasztásra kész étel vásárlásra jogosító 
utalvány.

• Családi adókedvezményt a külföldi illetőségű 
magánszemélyek csak akkor tudnak igénybe venni, 
ha a jövedelmük legalább 75 %-át Magyarországon 
adózzák le.

• A külföldi vállalkozástól származó osztalék után 
megszűnik a negyedéves adófizetési kötelezettség, és 
az éves adóbevallással egyidejűleg kell adót fizetni.

• Az adóhatóság által készített egyszerűsített 
adóbevallást már nem kell visszaküldeni, amennyiben 
azzal egyetért az adózó.

• Szűkül az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó 
jövedelmek köre, miszerint 2013-tól a zárt körben 
kibocsátott értékpapír esetében az ellenőrzött 
tőkepiaci ügyletből származó jövedelmekre vonatkozó 
szabályok nem alkalmazhatóak. A módosítás 
következtében a zárt körben kibocsátott értékpapírok 
tartós befektetési számlán történő elhelyezésére 
2013-tól nem nyílik mód.

Társadalombiztosítást, szociális hozzájárulási adót és 
egészségügyi hozzájárulást érintő változások
• Megszűnik az egyént terhelő nyugdíjjárulék felső 

határa, azaz a 10%-os nyugdíjjárulékot a jövedelem 
nagyságától függetlenül meg kell fizetni

• A béren kívüli juttatásokat az eddigi 10% helyett 14%-
os egészségügyi hozzájárulás terheli 2013-ban.

• Az egészségügyi szolgáltatási járulék 6660 forintra nő 
6390 forintról.

• A magán-nyugdíjpénztár tagoknak is lehetősége lesz, 
hogy megállapodást kössenek a nyugdíjbiztosítóval 
szolgálati idő szerzése érdekében.

• 27%-os egészségügyi hozzájárulás („eho”) terheli 
2013-tól az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár 
által a magánszemély javára jóváírt támogatói 
adományokat, amelyet a magánszemélynek az éves 
adóbevallásakor kell megfizetnie.

• Pontosodik a külföldi anyacégtől kapott juttatások 
után felmerült egészségügyi hozzájárulás, belföldi 
foglalkoztató által történő átvállalás lehetősége, és 
megmarad ezek adómentes kezelése.

• A fejlesztési adókedvezményre jogosult, szabad 
vállalkozási zónában működő vállalkozás a beruházás 
üzembe helyezését követő 5 éven belül szociális 
hozzájárulási adó kedvezményt érvényesíthet 2013-
tól, ha bővíti a munkavállalóinak létszámát. Ezen 
túlmenően a kutatóhelynek minősülő vállalkozások 
által foglalkoztatott, tudományos fokozattal, 

Other personal income tax changes
• From 2013, employers will also be able to provide 

meal vouchers for catering at work if the catering 
establishment in question is open to the public. As a 
result, employers who run their own canteens could 
subsidise meals for their employees by an additional 
HUF 12,500 (in addition to the SZÉP Card and the 
Erzsébet voucher).

• Catering service providers will continue to accept 
Erzsébet vouchers in 2013. The value up to which 
Erzsébet vouchers can be provided at a preferential 
tax rate will be increased to HUF 8,000.

• From 2013, employers will no longer be able to 
provide their employees meal vouchers (where 
the tax is payable by the employer) other than 
Erzsébet vouchers for purchasing food ready for 
consumption, either uniformly or on the basis of an 
internal policy.

• Non-resident private individuals may only claim the 
child tax allowance if at least 75% of their income is 
taxed in Hungary.

• Taxes on dividend income from non-resident 
companies will no longer have to be paid quarterly: 
the taxes due will have to be paid when the annual 
tax returns are filed.

• Taxpayers will not have to return simplified tax 
returns prepared by the tax authority if they accept 
their content.

• From 2013, the rules on income from controlled 
capital market transactions will not apply to 
privately-issued securities. As a result of this 
change, it will no longer be possible to hold 
privately-issued securities in long-term investment 
accounts.

Changes concerning social security, the social tax, 
and the healthcare tax
• The upper limit of the employee’s pension 

contribution will be abolished, which means that 
the 10% pension contribution will be payable 
irrespective of the level of income.

• The healthcare tax on fringe benefits will be 
increased from 10% to 14%.

• The monthly healthcare service contribution will 
increase to HUF 6,660 from HUF 6,390.

• Private pension fund members will also be able to 
conclude an agreement with the national pension 
insurance fund in order to add to their period of 
service.

• From 2013, donations credited to private individuals 
by voluntary mutual insurance funds will be 
subject to the 27% healthcare tax, which the private 
individuals concerned will have to pay when filing 
their annual tax returns.

• The conditions under which domestic employers will 
be able to assume payment of the healthcare tax on 
the benefits their employees receive from a foreign 
parent company have also been clarified, and these 
benefits will remain tax-exempt.

• From 2013, businesses eligible for the 
development tax incentive and operating in a “free 
entrepreneurship zone” will be able to claim the 
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vagy tudományos címmel rendelkező kutatók 
után is érvényesíthető lesz szociális hozzájárulási 
adókedvezmény.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen 
kérdése lenne, kérjük, forduljon Horváthné Szabó 
Beátához (phone: +36 1 461 9283, e-mail: beata.
horvathne@hu.pwc.com), Mochlár Orsolyához (phone: 
+36 1 461 9794, e-mail: orsolya.mochlar@hu.pwc.com) 
illetve szokásos kapcsolattartó partneréhez.

social tax allowance within five years of launching 
an investment project if they increase the number of 
their employees. In addition, businesses qualifying 
as research facilities will be able to claim the social 
tax allowance on the researchers they employ if 
these researchers have the necessary academic title 
or qualifications.

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), Orsolya Mochlár (phone: +36 1 461 9794, 
e-mail: orsolya.mochlar@hu.pwc.com) or your usual 
relationship partner.
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