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HÍRLEVÉL 
 
 

az Országgy űlés által elfogadott 2011.01.01-én 
hatályba lép ő fontosabb adótörvényi 

változásokról, új szabályokról 
 
 

1. rész 
 
 

 
 
 
 
A tervezetként kiadott javaslathoz képest kisebb 
módosítások történtek a végleges törvényi 
szövegben. Továbbá megalkotásra és elfogadásra 
került az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 
törvény. 
 
 
 
Személyi jövedelemadó törvény változásai 
 
 
 
2011. január 1-jétől a személyi jövedelemadó 
mértéke összeghatártól függetlenül 16 százalék. Ezt 
az adómértéket kell alkalmazni az ingatlan és ingó 
átruházásból, béren kívüli juttatásból, 
tőkejövedelmekből keletkező jövedelmekre is. Ez 
alól kivétel az egyéni vállalkozói személyi 
jövedelemadó, amely 500 millió forintig 10 
százalékkal, fölötte 19 százalékkal adózik és a 
tartós befektetésből származó jövedelem három év 
utáni hozama, melynek adója 10 százalék. 
 
 
 
 

 
 
 

NEWSLETTER 
 
 

about material tax act changes and new rules 
approved by the Parliament effective 1 January 

2011 
 
 

Part 1 
 
 

 
 
 
 
There are few modifications in the final act texts 
compared to the published draft suggestions. 
Additionally act on the solidarity tax related to 
determined economic branches has been compiled 
and approved.  
 
 
 
Personal income tax changes 
 
 
 
The tax rate will be 16 % irrespective of the income 
effective 1 January 2011. This rate is also valid for 
incomes from sales of real estate, belongings, fringe 
benefits, capital transactions. Exceptions are the 
entrepreneur personal income because the rate is 
10 % until 500 million HUF tax base and 19 % above 
and yields from long-term investments over three 
years for which the tax rate is 10 %. 
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Az adóalap számításának módszere nem változik az 
összevont adóalapot 27 százalékos adóalap-
kiegészítéssel kell megnövelni. A törvény szerint 
2012. január elsejétől az adóalap kiegészítés 
mértéke 13,5 százalék. Míg 2013 évben adóalap 
kiegészítéssel nem kell számolni. 

Változik az adójóváírás mértéke, 2011-ben a bér 
adóalap kiegészítéssel növelt összegének 16 
százaléka vehető figyelembe, de havonta legfeljebb 
12100 forint. A teljes adójóváírás 
figyelembevételének határa 2 millió 750 ezer forint, 
ami feletti jövedelemnél csökkenő mértékben 3 millió 
960 ezer forintig vehető figyelembe adójóváírás. 

 
 
 
Új családi kedvezmény került bevezetésére, ezentúl 
már egy vagy két kedvezményezett eltartott 
gyermek esetén is 62 500 forinttal csökkenthető 
gyermekenként havonta az adóalap. Három vagy 
több eltartott gyermek esetén 206 250 forinttal 
csökkenthető kedvezményezett gyermekenként a 
havi adóalap. A családi kedvezményt a házastársak 
együtt vagy a kereső veheti igénybe. 
 
 
 
A magánszemély 2011. évi adókötelezettségéről 
adóbevallás helyett adónyilatkozatot is tehet, 
bizonyos feltételek fennállása esetén. Erről a 
lehetőségről a munkáltatónak tájékoztatási 
kötelezettsége van, ha ismeretei szerint a 
munkavállaló élhet ezzel a lehetőséggel. 
 
 
Az önkéntes kölcsönös pénztárba, illetve nyugdíj-
előtakarékossági számlára a tag által befizetett 
összeg adókedvezménye 20 százalékra csökken a 
korábbi 30 százalékról. 
 
Megszűnik a természetbeni juttatás fogalma, 
helyette kétféle nem pénzbeli juttatást különböztet 
meg a törvény, béren kívüli juttatásokat és béren 
kívülinek nem minősülő egyes meghatározott 
juttatásokat. A béren kívüli juttatások értékének 
1,19-dal felszorzott összege után kell a kifizetőnek 
16 százalék személyi jövedelemadót megfizetni. Az 
egyes meghatározott juttatásokat a személyi 
jövedelemadó mellett a hasonlóan megnövelt 
adóalapra számított 27%-os eho fizetési 
kötelezettség is terheli. Egyes meghatározott 
juttatásnak minősül többek között az adóköteles 
reprezentáció, üzleti ajándék, a csekély értékű 
ajándék illetve a minimálbér 1%-át meg nem haladó 
reklámajándék is. 
 
 
 

The tax base calculation method will not change the 
cumulated tax base has to be increased by 27% tax 
base supplement. According to the act the tax base 
supplement will be 13,5 % from 1 January 2012. 
There will not be any tax base supplement from 
2013. 
 
The tax credit rate will change from 2011. It will be 
16 % of the tax base increased by tax base 
supplement but maximum 12.100 HUF per month. 
The limit of tax credit whole use is 2 million 750 Th 
HUF above it can be used in a decreasing method 
until 3 million 960 Th HUF. 
 
 
 
 
 
New family tax concession has been implemented 
henceforth the tax base can also be reduced by 
62.500 HUF per month per child in case of one or 
two dependants. If someone has three or more 
dependants the tax base can be reduced by 206.250 
HUF per child per month. The family tax concession 
can be used by married couples together or the 
wage earner. 
 
 
 
The private individual may submit a tax resolution 
instead of tax return about the tax liabilities of 2011 
in case of special conditions. The employer has 
informational obligation about this possibility if his 
employee has the opportunity to choose according 
to his knowledge. 
 
 
The tax concession after voluntary common fund 
and pension saving account private payments will 
reduce to 20 % from 30 %.    
 
 
The concept of benefit in kind will terminate. The act 
will differentiate two non-financial allowances, fringe 
benefits and several allowances defined as non-
fringe benefits. The payer has to pay the 16% 
personal income tax after fringe benefit amount 
multiplied by 1,19. Several definite allowances will 
also be burdened with 27 % health contribution after 
the increased tax base beside personal income tax. 
Taxable representation, business present, low-value 
present and commercial present not exceeding 1 % 
of the minimum wage will be qualified as several 
definite allowances among others. 
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Bővül a béren kívüli juttatások köre, új elemként 
jelenik meg a Széchenyi-pihenő kártya, mely egy 
speciális bankkártya lesz, amelyhez tartozó 
számlára évente legfeljebb 300 ezer forint utalható, 
aminek a felhasználhatósági köre a tervek szerint 
hasonló a jelenlegi üdülési csekkhez és az 
egészségpénztári kártyához. A pontos szabályok 
meghozatala várhatóan 2011-ben történik meg. 
 
 
 
Megszűnik az ingyenesen juttatható 
internethasználat, 2011-től 5 ezer forintig béren 
kívüli juttatásnak minősül. 
 
A fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására jogosító 
utalvány is béren kívüli juttatásnak számít 2011-től, 
hasonlóan a meleg étkeztetésre adott utalványhoz, 
azzal megegyező 18 ezer forintos összegben, 
juttatható a kettő összevontan. 

Megszűnik az adóterhet nem viselő járandóság 
fogalma, ezentúl adómentesnek számítanak. 
 
 
 
Társasági adó törvény változásai 
 
 
2011. január 1-jétől az 500 millió forintos adóalapig 
külön feltétel nélkül 10 százalékos adókulcs 
alkalmazható. Az ezen összeget meghaladó részre 
továbbra is 19 százalék a tárasági adó.  

Átmeneti rendelkezésként ez a szabály már a 2010-
es év második félévére is alkalmazható, oly módon 
hogy a társasági adó alapot az első és második 
félév napjainak arányában kell megosztani és az 
első félévre a korábban alkalmazott, feltételekhez 
kötött 10 százalékos adómérték alkalmazható 50 
millió forintig, míg a második féléves adóalapra 
feltétel nélkül alkalmazható a 10 százalékos 
adókulcs 250 millió forintig. 
 
 
Az OECD transzferárra vonatkozó irányelveivel 
összhangban bővültnek a transzferár 
megállapításának módszerei. Az új irányelv három 
csoportot különböztet meg a transzferár 
megállapításának módszerei között, melyek a 
tradicionális, a profit alapú és az egyéb módszerek 
csoportja. A most átvett két módszer alkotja az 
irányelvben újonnan létrehozott profit alapú 
csoportot. Ezen változtatás alapján a szokásos piaci 
ár meghatározásánál alkalmazható módszerek 
bővültek az ügyleti nettó nyereségen alapuló 
módszerrel és a nyereség-megosztásos módszerrel. 
 
 

 
Items of fringe benefits will be widened, Széchenyi-
rest card will be created, which is a special bank 
card. Maximum 300 Th HUF can be remitted to the 
related bank account per year. The amount usability 
will be familiar to the holiday cheque and health fund 
card’s ones. The exact rules will be approved 
expectedly in 2011. 
 
 
 
 
Allowance of free internet use will terminate it will be 
fringe benefit until 5.000 HUF from 2011. 
 
 
The cold meal cheque usable for edible-ready food 
purchase will also be fringe benefit from 2011 
familiar to the warm meal cheque. It can be 
allocated maximum in the amount of 18.000 HUF 
together. 
 
The concept of non-taxable allowances will 
terminate they will be tax-free subsequently. 
 
 
 
Corporate tax changes 
 
 
10 % tax rate can be applied until 500 million HUF 
tax base without special condition from 1 January 
2011. The rate will be 19 % for the exceeding part. 
 
 
This rule could be applicable for second half of 2010  
as temporary disposition. Tax base should be 
shared between the first and the second half of the 
year according to the day numbers and for the first 
half the tax rate would be 10 % until 50 million tax 
base considering special conditions while for the 
second half the rate would be 10 % without special 
conditions until 250 million tax base. 
 
 
 
Methods of transfer price determinations widened 
according to the OECD principles. The new 
principles differentiate three groups among transfer 
price determination methods and these are 
traditional, profit based and other methods. The two 
adopted principles are in the new profit base group 
created newly in the principle. Accordingly the usual 
market price determining methods widened with 
transaction based on net profit and profit-split 
methods. 
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Bejelentett részesedés apportálásakor a részesedés 
kivezetése miatt keletkezett nyereség után is 
érvényesíthető az adóalap-kedvezmény. 
 
 
Megszűnik a külföldi szervezet társaságiadó-
kötelezettsége. 
 
Európai Bizottsági jóváhagyásra vár a látvány 
csapatsportot támogató módosítás. Ami szerint 
meghatározott feltételekkel ezen célra juttatott 
összeget a társasági adó vállalkozás érdekében 
felmerült költségként ismeri el és ezen kívül 
adókedvezményként is figyelembe vehető a 
fizetendő adó 70 százalékáig. Ha tárgyévben a 
vállalkozás nem tudja igénybe venni az 
adókedvezményt, azt a következő három évben 
megteheti. 
 
 
 
A feltöltési kötelezettség értékhatára 50 millió 
forintról 100 millió forintra nőtt. 
 
 
 
Általános forgalmi adó törvény változásai 
 
 
Áfamentes ügyletek utólagos korrekcióját nem kell 
önellenőrizni. 
 
 
Továbbá nem kell önellenőrizni azon ügyleteket, 
amelyeknél az alábbi feltételek együttesen 
teljesülnek: csökken az adóalap, csökken a 
fizetendő áfa és a törvény 77§ -ban szereplő ok 
miatt történt a változás. 
 
 
2010.09.30-ról 2011.03.31-re hosszabbodott meg a 
más tagállami adóalanyok 2009-re vonatkozó 
áfavisszaigénylés benyújtásának határideje. 
 
 
 
Az adományozónak nem kell áfát fizetni a közcélú 
természetbeni adomány után, ha olyan vagyont 
adományoz, melyet eddig áfaköteles 
tevékenységéhez használt. 
 
Változik a teljesít helye kulturális, művészeti, 
tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport és 
hasonló szolgáltatások nyújtása esetében. Ezentúl a 
teljesítési helynek az számít, ahol a szolgáltatást 
igénybe vevő gazdasági céllal letelepedett. 
 
 
 

 
At declared participation as contribution in kind the 
profit due to the elimination of the participation the 
tax-base discount can be applied. 
 
 
The corporate tax obligation will be terminated for 
the foreign organization. 
 
The modification regarding the spectacular team 
sport supporting waits for the European Committee’s 
approval. According to this modification the 
corporate tax accepts supporting amounts 
concerning special condition as company costs and 
additionally tax concession can be available until 70 
% of the payable tax. If the company is not able to 
use the tax concession in the current year it can be 
available in the following three years. 
 
 
 
 
The limit for filling up obligation increased to 100 
million HUF from 50 million HUF. 
 
 
 
Value added tax changes 
 
 
The subsequent corrections of the tax free 
transactions do not need to be self-revised. 
 
 
Further there is no self-revision obligation if the 
following conditions are all valid: the tax-base is 
decreasing, the payable tax amount is decreasing 
and the reason of the changes is related to the 77 § 
of the Act. 
 
 
Deadline for VAT reclaiming submit for 2009 related 
to taxable person from other member country 
prolonged to 31 March 2011 from 30 September 
2010. 
 
 
The donor does not have to pay VAT after public 
oriented donations in kind if he donates asset that 
was used to VAT obliged economic transactions 
before. 
 
The place of completion will change in cultural, art, 
scientific, educational, entertaining, sport and similar 
service rendering. The economic seat of the service 
user will be the completion place henceforth. 
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Fordított adózása alá kerül a szén-dioxid-kibocsátási 
kvóták értékesítése. 
 
Fordítottan adózik továbbá felszámolási vagy 
csődeljárás alatt álló adóalany által nyújtott, 100 
ezer Ft-ot meghaladó szolgáltatás is. 
 
 
 
Hírlevelünk második részében a számviteli törvény 
és az egyéb törvényi változásokról, illetve az ágazati 
különadóról fogjuk tájékoztatni Önöket. 
 

 

 
Fentiekkel kapcsolatos b ővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu   
 

Sales of carbon dioxide emission quotes will be in 
reverse taxation circle. 
 
Additionally service rendering over 100 Th HUF from 
company under liquidation or bankruptcy will be also 
reverse tax transaction. 
 
 
 
We will inform you about the changes of Act on 
Accounting and other regulations further the 
economic sector special tax in the second part of our 
newsletter. 
 

 
 

 
Please contact our colleagues for further 
information. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu  

 


