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HÍRLEVÉL 

 
 
 

a már elfogadott, 2013-as évben hatályba lépő, 
gazdálkodókat érintő törvények változásairól 

 
 
 
 
Kisadózó vállalkozások tételes adója 
 
 
A 2012. évi CXLVII. törvény két új adózási mód 
szabályozását tartalmazza, a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
rendelkezéseket.  
 
A kisadózó vállalkozások tételes adóját egyéni 
vállalkozók, egyéni cégek és kizárólag 
magánszemély taggal rendelkező betéti és 
közkereseti társaságok választhatják. 
 
 
A tételes adó főállású kisadózó után 50 ezer forint, 
főállásnak nem minősülő kisadózó után 25 ezer 
forint. Ha a kisadózó vállalkozás több személyt jelent 
be, minden személy után külön-külön kell az adót 
megfizetni. Az adókötelezettséget a tárgyhót követő 
hónap 12-ig kell teljesíteni. 
 
A naptári év egészében kisadózónak minősülő 
vállalkozónak a 6 millió forintot meghaladó bevétele 
után 40 százalékos adót kell fizetnie. A naptári év 
egészében kisadózónak nem minősülő 
vállalkozásnak a tételes adóval érintett hónapok és 
az 500 ezer forint szorzatát meghaladó rész után kell 
40 százalék adót fizetni. 
 
Az kisadózó vállalkozónak az általa kiállított számlán 
fel kell tüntetni a kisadózó megjelölést, elhagyása 
esetén mulasztási bírsággal sújtható. 
 
A tételes adót választó vállalkozó mentesül a 
vállalkozói személyi jövedelemadó és az 
osztalékalap utáni adó bevallása és megfizetése 
alól. Kiváltja a tételes adó a társasági adót, a 
személyi jövedelemadót, a járulékokat, az 
egészségügyi hozzájárulást, a szociális 
hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. 
 
 
A vállalkozásnak bevételi nyilvántartást kell vezetnie. 
 

 
 
 

NEWSLETTER 
 

 
 

about the accepted changes of Acts concerning 
enterprises effective from 2013 

 
 
 
 
Lump-sum tax of small enterprises 
 
 
The Act nr. CXLVII of 2012 contains regulations of 
two new taxation methods, rules of lump-sum tax of 
small enterprises and small-company tax. 
 
 
Lump-sum taxation of small enterprises can be 
chosen by individual entrepreneurs, registered 
individual entrepreneurs, limited partnerships and 
general partnerships if they have private person 
owners only. 
 
The lump-sum tax is 50 Th HUF for full-time small 
tax payer and 25 Th HUF for non-full-time small tax 
payer. If the tax payer small enterprise employs 
more individual then the tax is payable after every 
person. The tax is payable until 12th of next month. 
 
 
The entrepreneur considered as small taxpayer for 
the whole calendar year has to pay 40 % tax after its 
income over 6 million HUF. If the entrepreneur is not 
considered as small taxpayer for the whole calendar 
year then it has to pay 40 % tax after the income 
over 500 Th HUF multiplied by the number of months 
where it is considered as small taxpayer. 
 
The small taxpayer has to indicate its small taxpayer 
taxation category on the issued invoices in case of 
negligence it can be punished by default fine. 
 
The entrepreneur choosing lump-sum taxation is free 
from declaring and paying of entrepreneurial 
personal income tax and tax of dividend base. The 
lump-sum tax redeems the corporate income tax, 
personal income tax, contributions, health 
contributions, the social contribution tax and the 
vocational contribution. 
 
 
The enterprise has to keep its income records.  
 



  

 
 
Azoknak a vállalkozásoknak, akik kisadózó 
vállalkozástól terméket vásárolnak vagy szolgáltatást 
vesznek igénybe és a költségnek, ráfordításnak, 
kiadásnak a tárgyévi összesített összege az 1 millió 
forintot meghaladja, adatot kell szolgáltatnia az 
adóhatóság részére. 
 
A kisadózó vállalkozással kötött szerződést a valódi 
tartalma alapján kell megítélni; ha munkaviszonyt 
leplez, akkor az adózási és egyéb 
jogkövetkezményeket a munkaviszony alapján kell 
megállapítani. A törvény felsorolja, hogy milyen 
tények fennállása esetén kell vélelmezni a 
munkaviszonyt. Adóhatósági ellenőrzésnél, ha a 
meghatározott feltételek megállapíthatóak a 
kisadózó vállalkozónak és a vele szerződéses 
kapcsolatban lévő vállalkozónak kell bizonyítania, 
hogy nem leplezett munkaviszonyról van szó.  
 
Kisadózó vállalkozás az iparűzési adó fizetési 
kötelezettségét teljesítheti tételes adóalap 
alkalmazásával is, ebben az esetben az adóalap 
telephelyenként 2,5 millió forint.  
 
 
Kisvállalati adó 
 
 
A kisvállalati adó alkalmazásánál nem feltétel a 
magánszemély tag és a vállalkozások köre is bővült 
a kisadózó vállalkozási módot választók köréhez 
képest. Választhatja többek között korlátolt 
felelősségű társaság, zártkörűen működő 
részvénytársaság, végrehajtó iroda, ügyvédi vagy 
közjegyzői iroda is.  
 
A meghatározott körben lévő adózók közül azok 
választhatják a kisvállalati adót, akiknél a tárgyévben 
várható átlagos statisztikai állomány a 25 főt, az 
árbevétel és a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot 
nem haladja meg, a mérlegforduló napja december 
31. és az adóhatóság az adószámát az elmúlt két 
évben jogerősen nem törölte vagy függesztette fel. 
 
 
Kapcsolt vállalatok esetén az állományi és a bevételi 
adatokat együttesen az utolsó lezárt év alapján kell 
figyelembe venni. 
 
 
Amennyiben az adózó, ezt az adózási módot 
választja, beszámolóját csak forintban állíthatja 
össze. 
 
A kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezni 
elektronikus úton lehet, a választott adóévet 
megelőző év december 1-20. között. A választás a 
bejelentést következő év január 15-ig visszavonható. 

 
 
Enterprises that purchases products or uses services 
of small taxpayer enterprises and the cumulated 
annual amount of its cost, expenditure or expenses 
exceed 1 million HUF has to transfer data to the tax 
authority. 
 
 
The contract concluded with small taxpayer 
enterprises has to be judged by its real content; if it 
covers personal employment then the taxation and 
other legal consequences has to be determined in 
accordance with employment rules. The Act lists the 
facts which help to consider the relationship as 
employment. During tax reviews if these facts can be 
determined then the small taxpayer enterprise and 
the concluded enterprise have to prove that the 
relationship is not a dissembled employment. 
 
 
The small taxpayer enterprise can fulfill its local 
business tax paying obligation by application of 
lump-sum tax base. Using this method the tax base 
is 2,5 million HUF per site. 
 
 
Small-company tax 
 
 
It is not an obligation for the enterprise to have 
private person owner in case of small-company tax 
application and group of enterprises is wider 
compared to lump-sum tax of small enterprises. 
Small-company tax can also be chosen by limited 
liability company, private limited company, executor 
office, law firms or notary chamber. 
 
The concerned taxpayers can choose the small-
company tax if their statistical employee number 
does not exceed 25 persons, the sales income and 
the balance sheet total do not exceed 500 million 
HUF, their balance sheet date is 31st of December 
and their tax identification number was not deleted or 
suspended by the tax authority within the last two 
years by legally binding way. 
 
For related companies the employee number and the 
income figures have to be considered cumulated 
based on the last closed year.    
 
 
If the taxpayer chooses this taxation method then it 
can only prepare its annual report in HUF. 
 
 
Small-company taxation method can be chosen by 
electronic way between 1st and 20th of December of 
the prior year. Choice can be eliminated until 15th of 
January of the year after choosing. Taxpayers can 



  

Bejelentést csak az az adózó tehet, akinek a 
nyilvántartott adótartozása nem haladja meg az 1 
millió forintot. 
 
A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi 
szemléletű eredményének a személyi jellegű 
kifizetésekkel növelt összege, de legalább a 
személyi jellegű kifizetések összege. Személyi 
jellegű kifizetésnek azon személyi jelleg ráfordítások 
minősülnek, amelyek Tbj. szerint járulékalapot 
képeznek az adóévben. 
 
Az adó alapját módosító tételek növelik vagy 
csökkentik. Csökkentő tétel például a felvett hitel, 
tőkeemelés, beérkezett előleg, megszerzett osztalék. 
Növelő tétel többek között a hitel visszafizetés, hitel 
nyújtás, tőkeleszállítás, fizetett előleg, fizetett bírság. 
 
 
Adó mértéke, az adó alapjának a 16 százaléka. 
 
Az adó alanya mentesül a társasági adó, szociális 
hozzájárulási adó és a szakképzési járulék bevallása 
és megfizetése alól. 
 
A kisvállalati adózást választó adózó az iparűzési 
adó alapjának a kisvállalati adóalap 20 százalékkal 
növelt összegét is megállapíthatja. 
 
 
Tranzakciós illeték 
 
 
 
A 2012. évi CXVI. törvény 2013. január 1-jén lép 
életbe. A pénzügyi tranzakciós illeték a 
Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező pénzforgalmi szolgáltatókra terjed ki. A 
törvény lehetővé teszi, hogy a díjat továbbterheljék 
az ügyfélre. 
 
Az illeték alapja az az összeg, amivel a fizető fél 
számláját megterhelik, postai készpénzbefizetés 
esetén az átutalt összeg. 
 
Az illeték általános mértéke 0,1 százalék. De 
műveletenként maximálisan 6 ezer forint. 
Egynapos lejáratú jegybanki lekötéseknél 0,01 
százalék. 
 
Illetékköteles többek között az átutalás, beszedés, 
postai készpénz átutalás, készpénzkifizetés 
számláról. Nem illetékköteles az egy ügyfél 
ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
számlái közötti művelet, a csoportfinanszírozás, ha 
csoport tagjai egy pénzforgalmi szolgáltatónál 
vezetik bankszámláikat. 
 
A 2012 októberében bejelentett intézkedési tervek 
alapján a 0,1 százalékos kulcs 0,2 százalékra 

only declare like this if their recorded tax liability 
does not exceed 1 million HUF. 
 
 
Tax base of the small-company tax is the taxpayer’s 
financially determined result plus staff costs but at 
least the sum of staff costs. Staff costs contain the 
employment related costs that are considered as 
contribution base according to social insurance 
contributions. 
 
 
The tax base is modified by increasing and 
decreasing items. Decreasing items are for example 
borrowed credit, capital increase, received advance 
payment, gained dividend. Increasing items are 
credit payback, credit lending, capital decrease, paid 
advance, paid fine. 
 
The tax rate is 16 % of the tax base. 
 
The taxable person is free from the tax declaration 
and payment of corporate income tax, social 
contribution tax and vocational contribution. 
 
The taxpayer choosing small-company tax can 
determine its local business tax base as small-
company tax base plus 20%. 
 
 
Transaction due 
 
 
 
Act nr. CXVI of 2012 will be in force from 1 January 
2013. The financial transaction due concerns the 
financial service providers having seated or 
operating branch offices in Hungary. The Act allows 
the recharging of the due to the clients. 
 
 
The base of the due is the amount that was debited 
on the payer’s account, in case of postal cash 
payment the amount remitted. 
 
General rate of the due is 0,1 %. Maximum amount 
per transaction is 6.000 HUF. 
The rate is for one-day central bank deposits 0,01 %. 
 
 
Due has to be applied for remittances, collection 
notes, postal cash remittance and cash withdrawal 
from account. Due has not to be applied for 
transaction between client’s own accounts kept by 
the same financial provider and for group financing if 
the group participants’ bank accounts are kept by the 
same financial provider. 
 
Rate will increase to 0,2% from 0,1% according to 
plans revealed in 2012 October. Rate of cash 



  

növekszik. A készpénzfelvétel kulcsa 0,3 százalékra 
növekszik és vonatkozni fog a valutában kifizetett 
összegekre és a valutaváltásra is. A Magyar 
Államkincstár is a tranzakciós illeték alanyává válik. 
 
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza 
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja 
a jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét. 
 

withdrawal will increase to 0,3% and will consider the 
foreign currency payments and foreign currency 
changes as well. The Hungarian State Treasury will 
also be obligated for the transaction due.    
 
 
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
 
Our newsletter has information purpose; it does not 
contain the regulation changes entirely and 
complement the substantial knowledge of the 
regulations and their changes. 
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