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HÍRLEVÉL 

 
az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-jén 

hatályba lépő fontosabb adótörvényi 
változásokról, új szabályokról 

 
2 rész 

 
 
Hírlevelünk a korábbi adótörvényekről szóló 
tájékoztatónk folytatása. 
 
 
 
Adózás rendjéről szóló törvény változásai 
 
 
2012-től a kapcsolt vállalkozói jogviszony 
megszűnéséről is tájékoztatni kell az adóhatóságot. 
 
 
Be kell jelenteni az adóhatósághoz az elektronikus 
bizonylatok és nyilvántartások őrzésének helyét. 
 
 
A Magyarországra kirendelt magánszemélyt minden 
esetben be kell jelenteni, ha a kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezmény vagy a személyi 
jövedelemadó törvény alapján magyar adófizetési 
kötelezettsége keletkezik. 
 
Munkaerő kölcsönzés esetén a kölcsönbevevőnek 
legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt a 
kölcsönzött munkaerő személyes adatait az 
adóhatósághoz be kell jelentenie. 
 
Megszűnik az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés, 
az ellenőrzés a megbízólevél kézbesítésével illetve 
átadásával kezdődik. 
 
 
Az önellenőrzési pótlékot ezentúl az önellenőrzés 
benyújtásáig kell számolni. Mivel az önellenőrzés is 
határidő nélkül nyújtható be a feltárástól, de csak az 
ellenőrzés megkezdéséig. 
 
 
Bevallást pótolni csak az ellenőrzés megkezdését 
megelőző napig lehet. 
 
Nem magánszemélyek közötti készpénzes 
vásárlásoknál a vevőnek az ügyletet 2 millió forint 
kifizetése felett jelentenie kell az adóhatóságnak a 
korábbi 5 millió forint helyett. Kapcsolt feleknél nem 

 
 

 
INFORMATIONSBRIEF 

 
über die vom Parlament angenommenen, am 

01.01.2012 in Kraft tretenden wichtigsten 
Steuergesetzänderungen, neuen Regel 

 
Teil 2. 

 
 
Dieser Informationsbrief ist die Fortsetzung unseres 
früheren Informationsbriefes bezüglich der 
Steuergesetzänderungen. 
 
 
Änderungen im Gesetz über die Steuerordnung 
 
 
Ab 2012 soll die Steuerbehörde auch über den 
Erlösch des verbundenen Rechtsverhältnisses 
informiert werden. 
 
Der Aufbewahrungsort der elektronischen Belege 
und Nebenbücher soll der Steuerbehörde auch 
angemeldet werden. 
 
Die nach Ungarn entsendete Privatperson soll in 
jedem solchen Fall angemeldet werden, wenn 
aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens oder 
des Personaleinkommensteuergesetzes bei ihr  die 
ungarische Steuerzahlungspflicht entsteht. 
 
Im Falle von Arbeitskraftvermittlung soll der die 
Dienstleistung annimmt vor dem Beginn der Arbeit 
die Personalangaben des vermittelten Arbeiters der 
Steuerbehörde anmelden.  
 
Die vorherige Benachrichtigung über die 
Steuerrevision wird abgelöscht, die Revision beginnt 
mit der Aushändigung sowie Übergabe des 
Auftragsschreibens. 
 
Der Selbstrevisionszuschlag soll ab jetzt bis zum 
Einreichen der Selbstrevision gerechnet werden, da 
die Selbstrevision nach der Aufdeckung aber 
spätestens bis zum Beginn der Steuerrevision ohne 
Befristung eingereicht werden kann. 
 
Die Steuererklärung darf nur bis zum Tag vor der 
Steuerrevision nachträglich abgegeben werden. 
 
Im Falle vom Kauf in Bargeld unter Parteien, die 
keine Privatpersonen sind, soll der Käufer das 
Geschäft über 2 M HUF statt der früheren 5 M HUF 
der Steuerbehörde anmelden. Bei verbundenen 



  

változott az 1 millió forintos határ. 
 
 
Kiegészülnek a feltételes adómegállapítás 
szabályai. A társaság egy meghatározott méret felett 
kérhet tartós feltételes adómegállapítást a társasági 
adó törvény vonatkozásában, mely három éven 
keresztül adóváltozás esetén is hatályban marad. 
 
 
Adózó bizonytalan adójogi helyzet esetén 
bejelentést tehet az adóhivatalnál. Ami alapján, ha 
jóhiszeműen és jogszerűen járt el mentesül az 
adóbírság alól, de az adóhiány és a késedelmi 
pótlék alól nem. 
 
 
Szigorodtak és több ponton változtak a mulasztási 
bírság kiszabási módok. 
 
Beszámoló közzétételének elmulasztása esetén 
megszűnik az adószám felfüggesztés. Helyette első 
alkalommal 500 ezer forintig terjedő bírságot szab ki 
az adóhatóság és felszólít a közzétételre. Ha az 
adózó nem tesz eleget, újabb felhívást tesz és 1 
millió forintig büntetést szab ki. Ha ezek után se 
teszi közzé a beszámolót törli az adóhatóság az 
adószámát. 
 
 
 
 
A feketegazdaság elleni küzdelem részeként 
bevezetik az adóregisztrációs eljárást. A 
cégbírósághoz benyújtott bejegyzési kérelmekhez 
kapcsolódóan az adószám megállapítása előtt az 
adóhatóság ellenőrzi a bejelentett vezető 
tisztségviselőt és tulajdonost, hogy korábban 
szerepelt-e hasonló tisztségben, olyan társaságban, 
amely jelentős adótartozást halmozott fel. Szükség 
esetén az adóhatóság megtagadhatja az adószám 
kiadását. 
 
Az adóhatóság csak azokról a bizonylatokról, 
szerződésekről, transzferár nyilvántartásokról kérhet 
szakfordítást, melyek nem angol, német vagy francia 
nyelven készültek. 
 
2013-tól az áfa bevallásban részletes listát kell 
közölni a kibocsátott és befogadott számla adatairól, 
amelyek után áfa fizetési kötelezettség, vagy áfa 
levonási joga van az adózónak. A részletes 
szabályokat miniszteri rendelet szabályozza majd. 
 
 
 
 
 
 
 

Parteien hat sich die Wertgrenze der 
Meldungspflicht von 1 M HUF nicht geändert. 
 
Die Regeln der bedingten Steuerfeststellung wurden 
ergänzt. Die Gesellschaften über einer bestimmten 
Grössenordnung können dauerhafte bedingte 
Steuerfeststellung bezüglich des 
Körperschaftssteuergesetzes beantragen, die für 3 
Jahre gültig ist, auch wenn sich das Gesetz ändert. 
 
Der Steuerzahler kann eine Anmeldung bei der 
Steuerbehörde im Falle von unsicherer 
Steuerrechtsituation einreichen. Aufgrund dessen 
wenn er gutgläubig und rechtsmässig verfahren hat, 
ist er von der Steuerstrafe befreit, er ist aber vom 
Steuerfehlbetrag und der Verzugsstrafe nicht befreit. 
 
Die Auferlegungsfälle der Versäumnisstrafe sind 
strenger geworden und sie haben sich in mehreren 
Punkten geändert. 
Im Falle vom Versäumnis der Veröffentlichung des 
Abschlusses wird die Aussetzung der 
Steuernummer erlöscht. Stattdessen wird von der 
Steuerbehörde zum ersten Mal eine Strafe bis zu 
500 Tsd HUF auferlegt und die Behörde fordert für 
die Veröffentlichung auf. Wenn der Steuerzahler 
diese Pflicht nicht erfüllt, fordert die Behörde noch 
einmal auf und wird eine Strafe bis zu 1 M HUF 
auferlegt. Wenn die Gesellschaft auch noch danach 
keinen Abschluss veröffentlicht, erlöscht die 
Steuerbehörde die Gesellschaft. 
 
Als Teil der Kampf gegen die Schwarzwirtschaft 
wurde das Steuerregistrationsverfahren eingeleitet. 
Bezüglich des Eintragungsantrags an das 
Firmengericht kontrolliert die Steuerbehörde die 
angemeldete Führungskräfte und den Eigentümer 
vor der Ausgabe der Steuernummer ob er ein 
ähnliches Amt schon bei einer Gesellschaft erfüllt 
hat, die bedeutenden Steuerrückstände hinterlassen 
hat. In den nötigten Fällen lehnt das Steueramt die 
Ausgabe der Steuernummer ab.  
 
Das Steueramt darf die Fachübersetzung von 
solchen Belegen, Verträgen, 
Transferpreisdokumentation anfordern, die nicht auf 
Englisch, Deutsch oder Französisch erstellt wurden. 
 
Ab 2013 soll in der Mehrwertsteuererklärung eine 
detaillierte Liste über die Angaben der ausgestellten 
und eingehenden Rechnungen, wonach beim 
Steuerzahler Mwst-Zahlungspflicht oder Mwst-
Abzugsrecht entsteht, mitgeteilt werden. Die 
detaillierten Regelungen werden in der Verordnung 
des Ministers festgelegt. 
 
 
 
 
 



  

 
Szociális hozzájárulási adó 
 
 
Megszűnik a munkáltatói társadalombiztosítási 
járulék, helyette szociális hozzájárulási adót kell 
fizetni, melynek a mértéke megegyezik a korábbi 
járulék 27 százalékos mértékével. Az adó alapja az 
szja törvény szerinti adóelőlegalap-számításnál 
figyelembe vett jövedelem. 
 
 
 
 
A fizetendő adó csökkenthető a munkabérek nettó 
értékének megőrzéséhez kapcsolódó 
adókedvezménnyel. A kedvezmény abban az 
esetben vehető figyelembe, ha a munkáltató minden 
folyamatosan foglalkoztatott esetében a munkabért 
egy külön kormányrendeletben meghatározott 
mértékben megemelte. A kedvezmény a bruttó bér 
21,5 százaléka 75 ezer forintos összeghatárig, e 
felett csökkenő mértékű, 190.180 forintos összegnél 
szűnik meg. 
 
 
Kedvezmény vehető még igénybe a Karrier Híd 
Programban résztvevő, korábban a közszférában 
foglalkoztatott személy alkalmazása esetén. A 
kedvezmény mértéke a bruttó bér 13,5 százaléka a 
minimálbér kétszereséig. 
 
 
2013-tól kezdődően adókedvezmény vehető 
figyelembe a szakképzettséget nem igénylő 
munkakörben foglalkoztatottak után, a munkabér 9 
százalékáig. A kedvezmény alapja legfeljebb a 
minimálbér. 
 
 
Társadalombiztosítási járulékok változásai 
 
 
 
A foglalkoztatott által fizetendő pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 
százalékra emelkedik. 
 
Megszűnik a szabadságmegváltás, végkielégítés, 
jubileumi jutalom, újrakezdési támogatás 
egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alóli 
mentessége. 
 
A megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott 
ügyvezető 2012-től társas vállalkozónak minősül. 
Társas vállalkozóként akkor is köteles 
járulékfizetésre, ha a megbízás teljesítése után 
díjazásban nem részesül. 
 
 

 
Soziale Zuschuss-steuer 
 
 
Der Sozialversicherungsbeitrag des Arbeitgebers 
wird gelöscht, stattdessen soll soziale Zuschuss-
steuer gezahlt werden. Der Steuersatz beträgt 27% 
genau wie das Mass des früheren Beitrags. Die 
Grundlage der Steuer ist das Einkommen 
berücksichtigt, das aufgrund des 
Personaleinkommensteuergesetzes bei der 
Kalkulation der Steuervorauszahlungsgrundlage in 
Betracht genommen wird.  
 
Die zu zahlende Steuer kann mit der 
Steuerbegünstigung bezüglich der Aufbewahrung 
des Nettowertes der Gehälter vermindert werden. 
Die Begünstigung darf nur in dem Fall in Betracht 
genommen werden, wenn der Arbeitgeber bei jeden 
kontinuierlich Beschäftigten das Gehalt um das in 
gesonderter Regierungsverordnung bestimmte 
Masse höht hat. Die Begünstigung ist 21,5% des 
Bruttogehalts bis zum Grenzwert von 75 Tsd HUF, 
danach vermindert sich es und bei 190.180 HUF 
wird abgeschafft. 
 
Nach der Beschäftigung von Personen, die früher in 
Gemeinsphäre gearbeitet haben und im Program 
Karrierebrücke teilnehmen, kann auch eine 
Begünstigung in Anspruch genommen werden. Das 
Mass der Begünstigung ist 13,5% des Bruttogehalts 
bis zu der Doppelte des Minimallohns. 
 
Ab 2013 kann eine Begünstigung nach den 
Beschäftigten, deren Arbeitskreis keine Fachbildung 
benötigt, in Anspruch genommen werden. Das Mass 
ist 9% des Lohnes. Die Grundlage der Begünstigung 
ist maximal der Minimallohn. 
 
 
Änderungen in den 
Sozialversicherungsbeiträgen 
 
 
Der von dem Beschäftigten zu zahlende geldliche 
Gesundheitsbeitrag erhöht sich von 2% auf 3%. 
 
 
Die Befreiung von dem Gesundheits- und 
Arbeitsmarktbeitrag der Urlaubsvergütung, 
Abfindung, Jubiläumsprämie, Neuanfangsförderung 
wird erlöscht. 
 
Der Geschäftsführer, der im Auftragsverhältnis 
beschäftigt wird, ist ab 2012 als 
Gesellschaftsunternehmer zu qualifizieren. Als 
Gesellschaftsunternehmer ist er verpflichtet Beiträge 
zu zahlen, auch wenn für seinen Auftrag keine 
Entlohnung erhält. 
 



  

 
Helyi adók változásai 
 
 
2012-től az Önkormányzat bármilyen szempont 
alapján differenciálhatja az adó mértékét. 
 
Adókötelessé válik a külterületi, nem termőföldként 
nyilvántartott földterület és az épületnek nem 
minősülő építménnyel lefedett terület. 
 
 
A korábban tervezetként szereplő települési adó 
nem került bevezetésre. 
 
 
Gépjárműveket érintő adóváltozások 
 
 
Kedvezően változik a regisztrációs adó mértékét 
meghatározó táblázat minden gépkocsitípusnál. 
 
2012-től regisztrációs adóban is lehet elsőfokú 
eljárásokat elektronikus eljárás keretében 
kezdeményezni. 
 
Változik a gépjárműszerzés illetékének 
meghatározása. A korábbi hengerűrtartalom helyett 
egy az autó teljesítménye és életkora alapján 
differenciált táblázat alapján határozható meg a 
fizetendő összeg. 
A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott 
gépjárművek tulajdonszerzése illetékmentes. 
A 120 kilowattnál nagyobb teljesítményű 
tehergépjárművek, autóbuszok esetén a tényleges 
teljesítménytől függetlenül egységesen a 120 
kilowattos mértékkel kell az illetéket számítani. 
 
2012-től a forgalomba helyezett járművek a 
gépjárműadó alanyai, az érvényes rendszámtábla 
már nem feltétel. 
 
A következő évtől kezdődően a 3,5 tonnát 
meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető 
vállalkozás csak olyan cím bejegyzését kérheti 
okmányirodánál a járművek székhelyéül, 
telephelyéül, amelyről tárolási hely igazolással 
rendelkezik. Az igazolást az illetékes jegyző állítja ki, 
amiben megállapítja, hogy az ingatlan valóban 
alkalmas a járművek tárolására. Ha a jegyző 
valótlan tartalmú igazolást állít ki, büntetőeljárás 
kezdeményezhető ellene közokirat hamisítás miatt. 
 
 
 
Változik a cégautóadó mértéke és számítási módja. 
A törvény egy környezetvédelmi besorolás és 
teljesítmény alapján differenciált táblázatot határoz 
meg a fizetendő összeg kiszámításához. 
 

 
Änderungen in den örtlichen Steuer 
 
 
Ab 2012 darf die Selbstverwaltung den Steuersatz 
differenzieren, es ist egal aus welchem Grund.  
 
Das Aussengebiet, das nicht als Nutzfläche 
registriert ist und kein durch nicht als Gebäude 
qualifiziertes Bauwerk gedecktes Gebiet ist, ist 
steuerpflichtig. 
 
Die im Entwurf geschriebene Kommunalsteuer 
wurde nicht eingeleitet. 
 
 
Steueränderungen bezüglich der Fahrzeuge 
 
 
Die Tabelle bezüglich der Bestimmung des Masses 
der Registrationssteuer ändert sich bei jedem 
Fahrzeugtyp günstig.  
Ab 2012 kann auch im Falle von Registrationssteuer 
Verfahren auf erster Stufe elektronisch beantragt 
werden. 
 
Die Bestimmung der Abgabe nach der 
Fahrzeuganschaffung verändert sich. Statt des 
früheren Zylinderinhalts ist die zu zahlende Summe 
aufgrund einer differenzierten Tabelle bezüglich der 
Leistung und Alter des Wagens zu bestimmen. 
Die Anschaffung von Fahrzeugen ausschliesslich 
mit Elektromotor ist abgabefrei. 
Bei Kraftfahrzeugen, Autobusse über einer Leistung 
von 120 KW ist die Abgabe unabhängig von der 
tatsächlichen Leistung einheitlich aufgrund des 
Masses von 120 KW zu kalkulieren. 
 
Ab 2012 sind die in Verkehr gesetzten Fahrzeuge 
die Subjekte der Fahrzeugsteuer, ein gültiges 
Kennzeichen ist keine Voraussetzung mehr. 
 
Ab dem nächsten Jahr dürfen die Unternehmen die 
Kraftfahrzeuge, Autobusse über 3,5 t betreiben, vom 
Urkundenbüro die Eintragung von einer solchen 
Andresse als Sitz, Betriebsstätte der Fahrzeuge 
beantragen, die über eine Bescheinigung bezüglich 
des Lagerungsorts verfügt. Die Bescheinigung wird 
von dem zuständigen Notar erstellt, in der festgelegt 
wird, dass die Immobilie zu der Lagerung der 
Fahrzeuge tatsächlich geeignet ist. Wenn der Notar 
eine unwahre Bescheinigung erstellt, könnte ein 
Strafverfahren gegen ihn wegen Verfälschung von 
öffentlicher Urkunde eingeleitet werden. 
 
Das Mass und die Berechnung der 
Firmenwagensteuer ändern sich. Das Gesetz 
schreibt für die Feststellung der zu zahlenden 
Summe eine differenzierte Tabelle nach der 
Leistung sowie der Umweltschutzeinstufung vor. 



  

 
2012-től új adónem a baleseti adó, melyet a 
biztosítónak kell beszednie. Az adó alanya a 
gépjármű üzemben tartója. Az adó alapja a kötelező 
felelősség biztosítás éves díja. Mértéke 30%, 
maximum napi 83 forint. 
 
 
2011. november 1-től a diesel üzemanyag 
literenkénti adómértéke 97 forintról 110 forintra nőtt. 
Ezzel összefüggésben a kereskedelmi célú után 
érvényesíthető adó-visszaigénylés 6,5 forintról 19,5 
forintra nőtt.  
2012-től a kereskedelmi gázolaj adókedvezménye 
19,5 forintról 17 forintra csökken. 
 
 
 
Környezetvédelmi termékdíj 
 
 
2011. július 4-én elfogadták a környezetvédelmi 
termékdíjról szóló törvényt, amit az elfogadott 
adótörvény módosító csomag több ponton 
változtatott. Az új szabályozás és módosítása által 
jelentős változások várhatóak a termékdíj 
szabályozásában. 
 
 
Az állam létrehozta az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökséget és a Termékdíj 
Bizottságot. 
 
A Hulladékgazdálkodási Ügynökség feladata lesz 
maga a hulladékgazdálkodás irányítása. Közvetlenül 
nem fog gyűjtéssel és hasznosítással foglalkozni. 
 
 
A módosítások célja az adminisztráció csökkentése 
és a bevételek növelése. 
 
2012-től kezdődően nem a csomagolás, hanem a 
csomagolóeszköz után kell termékdíjat fizetnie a 
kötelezettnek. Így a jogszabály értelmében 
jelentősen csökken a kötelezettek köre. 
 
 
Változnak a díjtételek. 
 
Az első három negyedévben fizetett termékdíj 
átlagának 80 százalékát a negyedik negyedévi 
előlegként december 20-ig be kell fizetni. 
 
 
Megszűnik a koordináló szervezettel kötött 
átvállalási szerződés alapján lévő mentesség. 
 
 
A GLN számot a továbbiakban nem kell használni. 
Az állami hatóság a VPID szám alapján azonosítja a 

 
Ab 2012 wird eine neue Steuerart die Umfallsteuer 
eingeführt, die von den Versicherungsgesellschaften 
einkassiert wird. Der Steuerzahler ist der Betreiber 
des Fahrzeugs. Die Steuergrundlage ist die jährliche 
verbindliche Kraftwagenhaftversicherung. Das Mass 
ist 30% aber maximal 83 HUF pro Tag. 
 
Ab 01.11.2011 erhöhte sich der Steuerinhalt des 
Dieseltreibstoffs von 97 HUF auf 110 HUF. 
Im Zusammenhang damit die rückforderbare Steuer 
nach dem Dieseltreibstoff für Handelszwecke erhöht 
sich von 6,5 HUF auf 19,5 HUF. 
Ab 2012 vermindert sich die Steuerbegünstigung 
nach dem Dieseltreibstoff für Handelszwecke von 
19,5  HUF auf 17 HUF. 
 
 
Umweltschutzproduktgebühr 
 
 
Am 04.07.2011 wurde das Gesetz über 
Umweltschutzproduktgebühr angenommen, was die 
angenommene Steuergesetzmodifizierung in 
mehreren Punkten verändert hat. Aufgrund der 
neuen Regelung und ihrer Modifizierung sind in der 
Regelung der Umweltschutzproduktgebühr 
bedeutende Änderungen zu warten. 
 
Der Staat hat die Landesagentur für Abfallwirtschaft 
sowie die Komitee für Umweltschutzproduktgebühr 
gegründet. 
 
Die Aufgabe der Landesagentur für Abfallwirtschaft 
ist die Leitung der Abfallwirtschaft. Sie wird sich 
direkt mit der Sammlung und Verwertung nicht 
beschäftigen. 
 
Das Ziel der Modifizierungen ist die Verminderung 
der Administration und die Erhöhung der Einnahme. 
 
Ab 2012 soll der Verpflichtete nicht nach der 
Verpackung sondern nach dem Verpackungszeug 
Produktgebühr zahlen. So vermindert sich der Kreis 
des Verpflichteten aufgrund der neuen Regelung 
bedeutend. 
 
Die Sätze verändern sich. 
 
Als Vorauszahlung des vierten Quartals soll 80% 
des Durchschnitts der in den ersten drei Quartals 
eingezahlten Produktgebühr bis zum 20.12 gezahlt 
werden. 
 
Die Befreiung aufgrund der 
Übertragungsvereinbarung mit der 
Koordinierungsorganisation wird eingestellt. 
 
Die GLN Nummer soll nicht mehr benutzt werden. 
Die staatliche Behörde identifiziert die Verpflichteten 



  

kötelezetteket. 
 
Megszűnik a kötelező számlazáradék, a 
csomagolószer kivételével. 
 
 
Egyéb törvények változásai 
 
 
Pontosításra került az ágazati különadóban szereplő 
bolti kiskereskedelem fogalma. Ez alapján minden 
olyan kereskedelmi tevékenység ide értendő, ahol 
vevőként nem vállalkozó magánszemélyt is 
kiszolgálnak. 
 
Ágazati különadóra az adóév ötödik hónapjáig 
előleget kell megállapítani és bevallani, megfizetni 
két részletben később szükséges. 
 
 
Az adózás rendjéről szóló törvényben szereplő 
adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó igazolás 
kiadásának illetéke 50 ezer forint 
 
 
Az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért 
fizetendő illeték három ezer forintra nő. 
 
Szélesedik az innovációs járulék fizetésére 
kötelezettek köre. Ezután az innovációs járulék 
alanyának nem minősülő mikro- és kisvállalkozási 
kategória meghatározása során konszolidált 
adatokból kell kiindulni. A kutatás-fejlesztési (K+F) 
tevékenység közvetlen költsége 2012-től már nem 
csökkenti az innovációs járulékot.  
 
 
 
 
Az Országgyűlés megalkotta a Megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásáról szóló 
törvényt. 2012-től ez tartalmazza a rehabilitációs 
hozzájárulás fizetési kötelezettséget. Fontos 
változás, hogy a munkaadónak akkor kell fizetni, ha 
az átlagos állományi létszám a 25 főt meghaladja. 
Megváltozott munkaképességű személynek kell 
tekinteni azt a munkavállalót is, aki 40 százalékot 
meghaladó egészségkárosodással rendelkezik, 
vagy fogyatékossági támogatásban részesül. 
 
 
Megjelent a munkabérek nettó értékének 
megőrzéséhez szükséges elvárt béremelés 
megállapítására vonatkozó kormányrendelet. A 
szabályozás alkalmazását megkönnyítendő a 
Nemzetgazdasági Minisztérium egy útmutatót adott 
ki és külön ügyfélszolgálatot létesített a felmerülő 
kérdések megválaszolására. 
 
 

nach der VPID Nummer. 
 
Die obligatorische Klausel der Rechnung wird in der 
Ausnahme des Verpackungsmittels eingestellt. 
 
 
Sonstige Steuergesetzänderungen 
 
 
Der Begriff Einzelhandel wurde im Gesetz über die 
Sondersteuer der Branchen genauer gemacht. 
Dementsprechend entspricht ihm jede solche 
Handelstätigkeit, wo Privatpersonen, die keine 
Unternehmer sind, als Kunde bedient werden. 
 
Für die Sondersteuer nach Branchen soll eine 
Vorauszahlung bis zum fünften Monat des 
Steuerjahres bestimmt und erklärt werden. Es soll in 
zwei Teilen später gezahlt werden. 
 
Die Abgabe für die Bescheinigung im 
Zusammenhang des Steuerregistrationsverfahren 
aufgrund des Gesetzes über die Steuerordnung 
beträgt 50 Tsd HUF. 
 
Die Abgabe für das Verwaltungsverfahren erster 
Stufe erhöht sich auf 3.000 HUF. 
 
Der Kreis derjenigen die zur 
Innovationsbeitragszahlung verpflichtet sind hat sich 
verbreitet. Ab jetzt sollen bei der Bestimmung der 
Kategorie des Mikro- und Kleinunternehmens, die 
kein Steuersubjekt des Innovationsbeitrags sind, die 
konsolidierten Angaben in Betracht genommen 
werden. Die direkten Kosten der Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit dürfen ab 2012 vom Betrag 
des Innovationsbeitrags nicht mehr abgezogen 
werden. 
 
Das Parlament hat das Gesetz über die Versorgung 
der Personen mit veränderter Arbeitsfähigkeit 
angenommen. Ab 2012 beinhaltet dieses Gesetz die 
Zahlungspflicht des Rehabilitationsbeitrags. Eine 
wichtige Veränderung ist dass der Arbeitgeber in 
dem Fall diesen Beitrag zahlen soll, wenn die 
durchschnittliche Zahl der Beschäftigten 25 
Personen übersteigt. Der Arbeitnehmer, der über  
40% gesundheitsbeschädigt ist oder für eine 
Behindertenförderung berechtigt ist, soll als Person 
mit veränderter Arbeitsfähigkeit betrachtet werden. 
 
Die Verordnung über die Bestimmung der zu 
erwartenden Gehaltserhöhung bezüglich der 
Aufbewahrung des Nettowertes der Gehälter ist 
veröffentlicht worden. Um die Anwendung der 
Regelung zu erleichtern hat das 
Nationalwirtschaftsministerium eine Anleitung 
ausgegeben und auch eine gesonderte 
Kundendienst aufgestellt um die vorkommenden 
Fragen zu beantworten. 



  

 
Az Országgyűlés 2011. szeptember 1-jei hatállyal 
vezette be a népegészségügyi termékadót. Adó az 
előre csomagolt, törvényben felsorolt 
vámtarifaszámú, magas cukor, só, koffein tartalmú 
termékeket terheli. A termékcsoportonként 
meghatározott adó mértéke 2012-ben több esetben 
változik. 
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztatás jellegű, nem tartalmazza 
teljeskörűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja a 
jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét. 

 
Das Parlament hat vom 01.09.2011 die 
Volksgesundheitsproduktsteuer eingeführt. Die 
Steuer soll nach den gesetzlich bestimmten im 
Voraus verpackten Erzeugnissen mit hohem Zucker-
, Salz- oder Koffeininhalt bezahlt werden. Der 
Steuersatz der einzelnen Produktgruppen wird 2012 
in mehreren Fällen verändert.   
 
 
Wenn Sie im Zusammenhang mit den oben 
Erwähnten weitere Informationen möchten, 
wenden Sie mit Vertrauen an unsere Mitarbeiter.  
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
 
Unser Informationsbrief dient als Orientierung, 
beinhaltet die Gesetzänderungen nicht vollständig 
und ersetzt die gründliche Kenntnisse der Gesetze 
und deren Modifizierungen nicht. 

 

http://www.itag-audit.hu/
http://www.itag-audit.hu/

