HÍRLEVÉL

INFORMATIONSBRIEF

a jelentősebb, várható adótörvény változásokról
a 2011. október 14-én közzétett törvényjavaslat
alapján

über die wichtigsten zu erwartenden
Änderungen in den Steuergesetzen aufgrund
des am 14.10.2011 veröffentlichten
Gesetzentwurfs

Személyi jövedelemadót érintő javaslatok

Vorschläge
bezüglich
Personaleinkommensteuer

Havi 202 ezer Ft jövedelem alatt megszűnik a
korábbi adó-alap kiegészítés, e felett 2012-ben 27
százalékos mértékkel kell növelni az adó-alapot.
2013-ban a 202 ezer Ft feletti részre is megszűnik a
kiegészítés.
Megszűnik a korábbi adójóváírás.

Unter dem Gehalt von 202 Tsd HUF wird der frühere
Steuergrundlage-Zusatz erlöscht. Über dieser
Grenze soll die Steuergrundlage ab 2012 um 27%
erhöht werden. 2013 wird der Grundlagezusatz auch
über 202 Tsd HUF erlöscht.
Die frühere Steuergutschrift wird erlöscht.

Adókötelessé válik a reprezentáció és az üzleti
ajándék. A juttatás értékének 1,19-szeresét 16%
SZJA és 27% EHO terheli.

Die Repräsentation und das Geschäftsgeschenk
werden steuerpflichtig. Das 1,19-Fache der
Zuwendung
wird
durch
16%
Personaleinkommensteuer
und
27%
Gesundheitsbeitrag belastet.

A béren kívüli juttatások 500 ezer Ft-os
keretösszegig adhatók kedvezményes adózással.
Változik az adható juttatások fajtája és mértéke is.

Die Bezüge ausser Lohn können bis zu 500 Tsd
HUF mit günstigerer Besteuerung gegeben werden.
Die Art und das Mass der zuwendbare Bezüge
verändern sich auch.

Általános forgalmi adót érintő javaslatok

Vorschläge bezüglich der Mehrwertsteuer

A legmagasabb áfa kulcs 25%-ról 27%-ra nő.

Der höchste Mwst-Steuersatz erhöht sich von 25%
auf 27%.

Számviteli törvényt érintő javaslatok

Vorschläge
bezüglich
Rechnungslegungsgesetzes

Azok a vállalkozók, akik nemzetközi számviteli
standardok szerint állítják össze az összevont
(konszolidált)
beszámolójukat,
csak
olyan
könyvvizsgáló részére adhatnak megbízást, aki
rendelkezik IFRS minősítéssel. Valamint a
könyvviteli szolgáltatást körébe tartozó feladatok
ellátását olyan személynek kell végeznie, aki IFRS
regisztrálási szakterületen szerepel a könyvviteli
szolgáltatást végzők nyilvántartásában.

Solche Unternehmen die ihren konsolidierten
Jahresabschluss nach IFRS erstellen, können nur
einen solchen Wirtschaftsprüfer beauftragen, der
über eine IFRS-Qualifizierung verfügt. Ausserdem
können die Buchführungsaufgaben auch nur durch
eine solche Person durchgeführt werden, die in der
Registratur der Buchführungsdienstleister auf dem
Fachgebiet IFRS registriert ist.

Az üzleti év a naptári évtől eltérhet, amennyiben azt
a működési jellemzők szükségessé teszik.

Das Geschäftsjahr kann vom Kalenderjahr
abweichen, wenn die Voraussetzungen der
Geschäftstätigkeit es benötigen.

Napi készpénz záró állomány mértéke az előző
üzleti év árbevételének 10%-ára nő.

Das Mass des täglichen Kassenschlussbestands
erhöht sich auf 10 % der Umsatzerlöse vom Vorjahr.
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des

Adózás rendjéről szóló törvényt érintő javaslatok

Vorschläge bezüglich
Steuerordnung

Kölcsönzött munkaerőt alkalmazó társaságnak
legkésőbb a munkavégzés megkezdésének napján
be kell jelentenie a kölcsönvett munkavállaló nevét,
adószámát és a kölcsönadó nevét és adószámát.

Wenn die Gesellschaft vermittelte Arbeitnehmer
beschäftigt, soll sie den Namen, die Steuernummer
des vermittelten Arbeitnehmers sowie den Namen
und Steuernummer des Vermittlers spätestens bis
zum Anfangstag der Arbeit angemeldet werden.

Adóregisztrációs eljárással egészül ki a törvény, ami
lehetőséget biztosít az adóhatóságnak, hogy egy új
cégnek ne adjon ki adószámot, ha olyan jelentős
befolyású vezető tisztségviselővel rendelkezik, aki
már
hasonló
tisztséget
betöltött
jelentős
adóhátralékot felhalmozó cégnél. Az adószámot
abban az esetben adja ki az adóhatóság, ha
bizonyítja, hogy neki fel nem róható ok miatt áll fenn
a tartozás.

Das
Gesetz
wird
mit
einem
Steuerregistrationsverfahren ergänzt, was dem
Steueramt ermöglicht einer neuen Gesellschaft die
Ausgabe der Steuernummer abzulehnen, wenn sie
über eine solche Führungskraft hat, die ein
ähnliches Amt schon bei einer Gesellschaft erfüllt
hat, die bedeutende Steuerrückstände hinterlassen
hat. Die Steuernummer wird vom Steueramt nur in
dem Fall ausgegeben, wenn es bewiesen wird, dass
die Schulden wegen solchen Gründen entstanden
sind, die von der Führungskraft nicht beeinflusst
werden konnten.

Megszűnik az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés,
ezentúl az ellenőrzés a megbízólevél átadásával
kezdődik.

Die vorherige Ankündigung der Steuerrevision wird
erlöscht. Ab jetzt beginnt die Revision mit der
Übergabe des Mandatsbriefs.

Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési
kötelezettségének az első felszólításban szereplő
határidőig nem tesz eleget, 1 millió forintig terjedő
bírság állapítható meg.

Wenn der Steuerzahler seine Hinterlegungspflicht
bezüglich des Jahresabschlusses bis zum in der
ersten Anforderung bestimmten Termin nicht erfüllt
kann eine Strafe bis zu 1 Million HUF auferlegt
werden.

A bűncselekményből származó adóhiány utáni
adóbírság 200%-ra nő.

Die Steuerstrafe nach Steuerfehlbetrag wegen
Verbrechens erhöht sich auf 200%.

Társasági adó törvényt érintő változás

Veränderung
bezüglich
Körperschaftsteuergesetzes

Az adózó csak az elhatárolt veszteség nélkül
számított adóalap 50%-ig jogosult a korábbi
adóévek elhatárolt veszteségének felhasználására.

Der Steuerzahler kann die Verlustvorträge von den
Vorjahren nur bis zu 50% der ohne Verlustvortrag
kalkulierten Steuergrundlage anwenden.

Egyéb adóváltozások

Sonstige Steueränderungen

A települési önkormányzat települési adót állapíthat
meg. Az önkormányzat által kivetett építmény- és
telekadó nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi
értékének 3%-át. A fizetendő összeg csökkenti az
iparűzési adó összegét.

Die
Kommunalselbstverwaltung
kann
Kommunalsteuer
auferlegen.
Die
von
der
Selbstverwaltung auferlegte Steuer nach den
Gebäuden und Grundstücken kann nicht höher als
3% des Immobilienwertes sein. Um die zu zahlende
Steuer kann die Gewerbesteuer vermindert werden.

A
munkavállalót
terhelő
pénzbeli
egészségbiztosítási járulék 2%-ról 3%-ra nő.

Der
den
Arbeitnehmer
belastende
Geldgesundheitsbeitrag erhöht sich von 2% auf 3%.

A cégautóadó mértéke növekszik és a gépjármű
teljesítményét és környezetvédelmi besorolását is
figyelembe veszi. Az év elején a vállalkozás
tulajdonában lévő gépjármű után január 20-ig kell a

Das Mass der Firmenwagensteuer erhöht sich und
bei deren Feststellung werden auch die Leistung
sowie die Umweltschutzeinstufung des Fahrzeugs
berücksichtigt. Nach den Fahrzeugen, die am

des

Gesetzes

über

des

teljes adót megfizetni, év közbeni vásárlásnál a
következő hó 20-ig kell bevallani és megfizetni.

Anfang des Jahres im Besitz der Gesellschaft sind,
soll die volle Summe der Steuer bis zum 20.Januar
gezahlt werden. Bei Kauf während des Jahres soll
die Steuer bis zum 20-en des Folgemonats erklärt
und gezahlt werden.

Bevezetésre kerül a baleseti adó, mely a kötelező
gépjármű felelősségbiztosítás díjának 30%-a és a
biztosítók szedik be.

Umfallsteuer wird eingeführt, die 30% der
verbindlichen Kraftwagenhaftversicherung ist, und
von den Versicherungsgesellschaften
wird
einkassiert.

Változik a jármű vásárlás illetéke.

Die Abgabe nach
verändert sich.

Az igazgatási illeték 2200 Ft-ról 3000 Ft-ra nő.

Die Verwaltungsabgabe erhöht sich von 2.200 HUF
auf 3.000 HUF.

Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz.

Wenn Sie im Zusammenhang mit den oben
Erwähnten weitere Informationen möchten,
wenden Sie mit Vertrauen an unsere Mitarbeiter.

E-mail: info@itag-audit.hu
Weblapunk: www.itag-audit.hu

E-mail: info@itag-audit.hu
Web: www.itag-audit.hu
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