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HÍRLEVÉL 
 
az Országgy űlés által elfogadott 2011.01.01-én 

hatályba lép ő fontosabb adótörvényi 
változásokról, új szabályokról 

 
2. rész 

 
 

 
 
Számviteli törvény változásai 
 
A számviteli törvény változásait a 2011-ben induló 
üzleti évre kell alkalmazni, de a vállalkozó döntése 
alapján már a 2010-es évben is alkalmazhatóak. 
 
 
 
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet ezentúl a 
zártkörűen működő részvénytársaság, a külföldi 
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, 
azon magyar leányvállalat, melyet nem a magyar 
számviteli törvény szerint összeállított konszolidált 
beszámolóba vonnak be, illetve a naptári évtől 
eltérő üzleti évet választó vállalkozás, ha a 
törvényben meghatározott határértékeket nem lépi 
túl. 
 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő 
mellékletében nem kell összegszerűen bemutatni a 
tárgyévben a könyvvizsgáló által felszámított díjat, 
csak annak egyes szolgáltatások között 
megoszlását kell részletezni (könyvvizsgálat, 
tanácsadás…stb), illetve a vállalkozás köteles 
összegszerű tájékoztatást is adni, ha a 
Könyvvizsgáló Közfelügyeleti Bizottság arra kéri. 
 
 
A mérlegben devizában és valutában szereplő 
eszközöket és forrásokat az év végi választott  
árfolyamon kell minden esetben kimutatni és nem 
kell értékelni az árfolyamváltozás hatásának 
jelentőségét. 
 
Ha a választott pénzintézet a devizaárfolyamot 
naponta többször közzéteszi, a számviteli 
politikában meg kell határozni az alkalmazott 

 
NEWSLETTER 

 
about material tax act changes and new rules 

approved by the Parliament effective 1 January 
2011 

 
Part 2  

 
 

 
 
Act on Accounting changes 
 
The changes of Act on Accounting will be effective for 
the business year starting in 2011 but due to the 
companies’ decisions they can be applied for 2010 as 
well. 
 
 
Simplified annual report can be compiled by closed 
corporation, Hungarian branch of a foreign seated 
company, Hungarian subsidiary consolidated 
according to non-Hungarian Act on Accounting, and 
companies choosing different business year to 
calendar year if they do not exceed the limits regulated 
in the acts. 
 
 
 
 
It is not needed to show the audit fees paid in the 
current year only its detailed split (audit, consultancy, 
etc.) in the supplementary notes of the simplified 
annual report but the company is obligated to specify 
amounts to the request of the Audit Control 
Committee. 
 
 
 
 
Asset and liability items of the balance sheet in foreign 
currency have to be shown to the chosen year-end 
rate in each case and do not have to consider the 
materiality of the exchange rate changes. 
 
 
If the chosen financial institution publishes exchange 
rates more times per day the company has to 
determine the used exchange rate in its accounting 
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árfolyamot. 
 
Ha a vállalkozás választott árfolyama a devizavételi 
vagy devizaeladási árfolyam, ezentúl nem kell az 
főszabálytól eltérő értékelésből adódó különbözetet  
a kiegészítő mellékletben bemutatni. 
 
 
A devizás értékpapírok, részesedések értékesítési 
eredményének megállapításakor ezentúl nem kell 
külön bemutatni az árfolyamváltozás hatását. 
 
 
A fióktelep a külföldi vállalkozás számviteli 
beszámolóját a beszámoló elfogadásától számított 
60 napon belül köteles közzétenni. 
 
 
Szintén 60 nap áll a mentesített magyar 
anyavállalat rendelkezésére, hogy a fölérendelt 
külföldi anyavállalat konszolidált éves beszámolóját 
magyar nyelven közzétegye. 
 
 
Egyéb törvényi változások 
 
Építőipari tevékenység végzése esetén, ha a 
vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a munkavégzés 180 
napnál tovább tart állandó tevékenységet végzőnek 
számíthat már a tevékenység megkezdésekor. 
 
Iparűzési adó megosztásánál az ügyvezetők 
személyi jellegű ráfordításának legalább 10 
százalékát a székhely szerinti településnél kell 
kimutatni. 
 
Két helyi adónem megszűnik: a vállalkozások 
kommunális adója és az üdülőépület utáni 
idegenforgalmi adó. 
 
Az építményadó felső mértéke a korábbi 900 
forintról 1100 forintra emelkedik 
négyzetméterenként. 
 
Ezentúl az adózónak adóköteles tevékenység 
megkezdésekor, nyilatkoznia kell arról is, ha az áfa 
általános szabályai szerint kíván adózni. 
 
 
A vállalkozás ezentúl köteles bejelenteni az 
adóhatóságnak gazdasági tevékenységük 
mindazon helyszíneit, melyeket a létesítő okiratban 
nem tüntetnek ugyan fel, de a telephely 
fogalmának adózási szempontból megfelelnek. 
 
Az adótúlfizetés ezentúl csak akkor téríthető vissza 
az adózónak, ha az bevallási kötelezettségeinek 
eleget tett. 
 
Adóellenőrzés esetén az önellenőrzés csak akkor 

policy. 
 
If the chosen rate is sell or buy exchange rate the 
difference due to the different valuation method to the 
main rule does not have to be shown in the 
supplementary notes any more. 
 
 
The effect of the exchange rate changes does not 
have to be shown separately any more during 
determination the result of sale of securities and 
participations in foreign currency. 
 
The Hungarian branch is obliged to publish the annual 
report of the foreign company within 60 days from the 
approval. 
 
 
60 days is also available for the relieved Hungarian 
parent company to publish the consolidated annual 
report of the foreign parent company in Hungarian. 
 
 
 
Changes of other acts 
 
The enterprise can be considered as permanent action 
taker at the beginning of the activity if the enterprise 
performs construction activity and considers that the 
activity takes more than 150 days. 
 
During splitting of local business tax minimum 10 % of 
the executive director’s staff costs have to be 
considered at the company seat. 
 
 
Two types of local governmental taxes will terminate: 
enterprises’ communal tax and tourist tax after holiday 
real estates. 
 
Limit rate of the local building tax will increase to 1.000 
HUF from 900 HUF per square metre. 
 
 
The taxable person has to declare if he wants to fulfil 
his VAT obligations according to the general rules 
when he begins his activity. 
 
 
The enterprise is obliged to report to the tax authority 
about their economic activity places which are not 
named in the deed of foundation but can be 
categorized as activity site from taxation point of view. 
 
 
The overpaid tax can only be paid back to the tax 
payer if he fulfilled its tax returning obligations. 
 
 
During tax examinations the self-revision will be 
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minősül megkezdettnek, ha az adóellenőrzésre 
vonatkozó értesítés átvétele előtti napon az adózó 
az önellenőrzésről szóló bevallást benyújtotta az 
adóhatóságnak. 
 
 
2011. január 1-jétől összevonásra kerül az adó és 
a vámhivatal, az új szervezet neve Nemzeti Adó és 
Vámhivatal (NAV). 
 
Ágazati különadók 
 
Az Országgyűlés törvényt fogadott el az egyes 
ágazatokat terhelő különadókról, amely adót 
először a 2010 évben kell megfizetni. 
 
Háromféle tevékenységre áll fenn az 
adókötelezettség: bolti kiskereskedelmi 
tevékenység, távközlési tevékenység, 2008 LXVII. 
törvény szerinti energiaellátók.  
 
A társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt 
vállalkozások a bolti kiskereskedelmi illetve 
távközlési távközléséből származó adóköteles 
nettó árbevételüket tevékenységenként 
összegezniük kell és erre az összegre kell az adót 
kiszámítani illetve árbevételarányosan megosztani. 
 
Az adó mértéke tevékenységenként eltérő. 
 
Ha az adózó több különadó köteles tevékenységet 
is végez, a magasabb adóterhű után kell az adót 
megfizetni. 
 
Változott a pénzügyi szervezetek különadójánál az 
adókulcs, az 50 milliárd forint adóalap feletti kulcs 
nőtt, a biztosítóknál sávos háromkulcsos lesz az 
adómérték. 
 
 

 

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

considered as started if the self-revision tax return has 
been submitted one day before the acceptance of the 
tax authority’s notice about the tax examination. 
 
 
 
The tax and the custom authority will be united from 1 
January 2011 the name of the new organization will be 
National Tax and Customs Authority. 
 
Sector solidarity taxes  
 
The Parliament approved an act about the sector 
solidarity taxes that has to be paid in 2010 firstly. 
 
 
There are three taxable activities: shop retail 
commerce, telecommunication and energy supplier 
according to Act LXVII. 2008. 
 
 
The related companies determined in the corporate tax 
have to summarize their taxable net sales revenues 
originating from shop retail commerce and 
telecommunication by activity and calculate the tax 
amount after this base and split in proportion of sales 
revenues. 
 
The tax rate differs by activities. 
 
If the taxable person performs more taxable activity he 
has to pay after the activity with higher tax rate. 
 
 
The tax rate for financial organization solidarity tax 
changed, the rate above 50 billion HUF tax base has 
increased and the rate will be three levelled for 
insurance companies. 
 
 

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

 


