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HÍRLEVÉL 
 

áttekintés az Országgy űlés által 2010. július 
22-én elfogadott gazdasági és pénzügyi 
törvénycsomag vállalkozásokat érint ő 

hatásairól 
 
 
Társasági adó kulcsának változása 
 
A törvény lehetővé teszi, hogy a vállalkozások 
500 millió forintig 10%-os társasági adó kulcsot 
alkalmazzanak. A kedvezményes kulcs 
igénybevételének nincs feltétele. Az 500 millió 
forint feletti rész továbbra is 19%-kal adózik. 
 
A törvény valószínűleg visszamenőlegesen 
2010. július 1-től lesz hatályos. Ezért 
tárgyévben megosztva lehet alkalmazni, 2010. 
január 1. és 2010. június 30. között 50 millió 
forintig alkalmazhatják a kedvezményes 10%-
os adókulcsot azok a vállalkozások, akik 
teljesítik a korábbi feltételeket. 2010. július 1. és 
2010. december 31. közötti időszakban, pedig 
250 millió forintig 10% az alkalmazható 
adókulcs külön feltételek nélkül. 
 
Nagy érték ű vagyontárgyakat terhel ő adó 
 
A törvény hatályon kívül helyezte a nagy értékű 
vagyontárgyakat terhelő adó ez idáig hatályban 
lévő nagy teljesítményű személygépkocsikra, 
vízi és légi járművekre vonatkozó részét. A 
2010-re bevallott adó második részletét már 
nem kell megfizetni. Ha valaki a bevallott adó 
felénél többet fizetett be, akkor a többletet 
visszaigényelheti. 
 
Egyéb rendelkezések 
 
Megszűnik a vállalkozások kommunális adója. 
 
Az illetéktörvény változik, ezáltal mentes a 
visszterhes vagyonátruházási illeték alól a 
belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező 
társaságban fennálló vagyoni betétnek a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti 
átruházása. 
 
A központi költségvetésből a törvény szerint 
nem folyósítható támogatás addig, amíg a 

 
 

NEWSLETTER 
 

Overview of effects of economic and 
financial acts accepted by the parliament on 

22.07.2010 on enterprises 
 
 
 
Change of corporate tax rate 
 
Act allows enterprises to use corporate tax rate 
of 10% up to 500 million HUF. Reduced tax rate 
has not got any precondition. After part above 
500 million HUF has to be paid furthermore 
19%.  
 
Act becomes effective likely retroactively from 
01.07.2010. So it has to be applied in this year 
separated. 01.01.2010-30.06.2010 can 
enterprises apply the reduced tax rate of 10% if 
they fulfil the former preconditions and 
01.07.2010-31.12.2010 rate of 10% can be 
used up to 250 million HUF without any special 
preconditions. 
 
 
 
Tax after properties of great value 
 
Act abolished the up to now effective part of tax 
after properties of great value such as high-
powered cars, craft, aircraft. Second part of tax 
declared for 2010 has not to be paid any more. 
If anyone paid more than the half of the 
declared tax, the surplus can be reclaimed. 
 
 
 
Other actions 
    
Communal tax is determined. 
 
Act of duties changes, so assignment of share 
in companies with domestic real estate is free 
of charge under related companies according to 
act on corporate tax.  
 
 
 
 
According to act on central budget can not be 
grated until beneficiary has tax-, contribution-, 



  

kedvezményezettnek adó-, járulék-, illeték- 
vagy vámtartozása van, továbbá, ha 
jogosulatlanul vett igénybe korábban 
támogatást. Ez azonban nem vonatkozik a 
pénzbeli, szociális, a jóléti és a foglalkoztatást 
elősegítő képzési támogatásokra. 
 
 
A pénzügyi szervezeteknek különadót kell 
fizetniük meghatározott adóalap szerint két 
egyenlő részletben szeptember 30-ig és 
december 10-ig. Ezt az összeget a 2010-es 
adózás előtti eredmény terhére számolhatják el. 
 
Fentiekkel kapcsolatos b ővebb 
információkért forduljon bizalommal cégünk 
munkatársaihoz. 
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duty-, or custom debts further if he previously 
resorts unrightfully subsidy. All this does not 
concern to pecuniary, social, welfare und 
training subsidies which encourages 
employment. 
 
 
 
Financial institutions have to pay extra tax after 
determined tax base in two equal parts until 
30.09 and 10.12. This amount can be deducted 
from result before taxes 2010.  
 
 
For further information please don’t hesitate 
to contact colleagues of our company. 
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