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HÍRLEVÉL 

 
 

a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak 
megvalósítása érdekében szükséges egyes 

törvények módosításáról 
 
Szociális hozzájárulási adó kedvezmény 
 
A 2012. évi CXLVI. törvény alapján szociális 
hozzájárulási adó kedvezmény illeti meg a 
munkáltatót a hozzájárulási adót eredményező 
munkaviszony után, amit a munkabér után fizetendő 
szociális hozzájárulási adóból érvényesíthet a 
megfelelő feltételek fennállása esetén. Abban az 
esetben, amikor a kedvezmény magasabb, mint a 
szociális hozzájárulási adó, a munkáltató a 
szakképzési hozzájárulás alól is mentesül. 
 
 
Minden 25 alatti és 55 év feletti munkavállaló esetén 
a kedvezmény egyenlő a bruttó munkabér, de 
legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával. 
 
 
25 év alatti pályakezdő esetén a kedvezmény 
egyenlő a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer 
forint 27 százalékával, valamint a 1,5 százalékos 
szakképzési járulékot se kell megfizetni 100 ezer 
forintig a foglalkoztatás első két évében. 
Pályakezdőnek az minősül, aki nem rendelkezik 180 
napot meghaladó biztosítással járó 
munkaviszonnyal. A már fennálló munkaviszonyú, 
de még pályakezdőnek minősülő munkavállaló 
esetén a foglalkoztatás kezdő időpontjának 2013. 
január 1-jét kell tekinteni. 
 
Szakképzettséget nem igénylő munkakörben 
foglalkoztatott munkavállaló esetén a kedvezmény 
egyenlő a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer 
forint 14,5 százalékával. A kedvezmény addig 
érvényes, amíg a munkavállalót ilyen munkakörben 
alkalmazzák. 
 
Tartósan álláskereső munkavállaló foglalkoztatása 
esetén a kedvezmény egyenlő a bruttó munkabér, 
de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával 
valamint a 1,5 százalékos szakképzési járulékot se 
kell megfizetni 100 ezer forintig a foglalkoztatás első 
két évében. A foglalkoztatás harmadik évében 14,5 
százalék a kedvezmény 100 ezer forintig. Tartósan 
álláskeresőnek az számít, aki a foglalkoztatást 
megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig 
álláskeresőként volt nyilvántartva. 
 

 
 

INFORMATIONSBRIEF 
 

 
über die Änderung der Gesetze in Interesse der 
Verwirklichung des Aktionsplan für Schutz der 
Arbeitsplätze 
 
Begünstigung der sozialen Zuschuss-Steuer 
 
Aufgrund des Gesetzes CXLVI. vom Jahre 2012. 
steht dem Arbeitsgeber eine Begünstigung der 
sozialen Zuschuss-Steuer nach dem 
Arbeitsverhältnis zu, was aus der nach dem Lohn 
bezahlten sozialen Zuschuss-Steuer geltend 
gemacht werden kann, wenn die betreffenden 
Voraussetzungen zur Verfügung stehen. Im Falle, 
wenn die Begünstigung höher ist, als die soziale 
Zuschuss-Steuer, erlöst sich der Arbeitgeber auch 
von Ausbildungszuschuss. 
 
Im Falle von jeden Arbeitnehmern, die unter 25 
Jahre oder über 55 Jahre alt sind, ist die 
Begünstigung 14,5% des Bruttolohns, aber maximal 
14,5% von 100 Tsd HUF. 
 
Im Falle von Berufsanfänger unter 25 Jahre ist die 
Begünstigung in den ersten zwei Jahren der 
Beschäftigung 27% des Bruttolohns, aber maximal 
27 % von 100 Tsd HUF, sowie der 1,5% 
Ausbildungszuschuss ist bis 100 Tsd HUF auch 
nicht zu bezahlen. Als Berufsanfänger zählt, wer 
kein versichertes Arbeitsverhältnis hat, was 180 
Tage übertritt. Im Falle vom Arbeitnehmer der schon 
ein Arbeitsverhältnis hat aber noch als 
Berufsanfänger zählt, ist als Datum des Anfangs des 
Arbeitsbeginns der 01.01.2013. zu beachten. 
 
In dem Berufskreis, der keine Ausbildung benötigt, 
ist die Begünstigung 14,5% des Bruttolohns, aber 
maximal 14,5% von 100 Tsd HUF. Die 
Begünstigung ist gültig, solange der Arbeitnehmer in 
diesem Berufskreis beschäftigt wird. 
 
 
Bei der Beschäftigung vom Arbeitsnehmer, der 
dauernd Arbeitslose ist, ist die Begünstigung in den 
ersten zwei Jahren der Beschäftigung 27% des 
Bruttolohns, aber maximal 27 % von 100 Tsd HUF, 
sowie der 1,5% Ausbildungszuschuss ist bis 100 
Tsd HUF auch nicht zu bezahlen. In dem dritten 
Jahr der Beschäftigung ist die Begünstigung 14,5% 
bis 100 Tsd HUF. Für dauernd Arbeitslose zählt, der 
binnen 9 Monaten vor der Beschäftigung, minimal 6 
Monate als Arbeitslose registriert wurde. 
 



  

Kedvezmény érvényesíthető a gyermekgondozási 
díj folyósítását követően, a gyermekgondozási 
segély, valamint a gyermeknevelési támogatás 
folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott 
munkavállaló esetén is. A kedvezmény egyenlő a 
bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 
százalékával valamint a 1,5 százalékos szakképzési 
járulékot se kell megfizetni 100 ezer forintig a 
foglalkoztatás első két évében. A foglalkoztatás 
harmadik évében 14,5 százalék a kedvezmény 100 
ezer forintig. A három éves kedvezményt legkésőbb 
az ellátás folyósításának 45. hónapjáig lehet 
érvényesíteni. 
 
 
A kedvezmények nem vonhatóak összes a Start 
plusz, extra és bónusz kedvezményekkel. 
 
 
A kedvezmény a hónap egészére jár, abban a 
hónapban, amelyikben a munkavállaló megfelel a 
feltételeknek.  
A kedvezményt a munkaadó a havi bevallásaiban 
érvényesítheti. 
 
Részmunkaidő esetén a kedvezmények arányosan 
járnak. 
 
A kedvezmény igénybevétele nincs külön 
feltételekhez kötve. Nincs továbbfoglalkoztatási, 
létszámbővítési előírás. 
 
A kedvezmény igénybevételéhez igazolással a 
munkáltatónak csak a pályakezdő munkavállalóról 
kell rendelkeznie az Adóhatóságtól, tartós 
álláskereső munkavállalóról a munkaügyi központtól 
és anyasági ellátásban részesülőről a kifizetést 
folyósító szervtől. 
 
Pénzforgalmi szemléletű általános forgalmi 
adózás 
 
Az áfa törvény módosításaként a 2013-as évtől 
kezdődően a vállalkozók egy körének lehetősége 
lesz pénzforgalmi elszámolás alapján a forgalmi adó 
megfizetésére. 
 
Pénzforgalmi elszámolást azok az adóalanyok 
választhatnak, akik kis- és középvállalkozónak 
minősülnek, gazdasági céllal letelepedtek belföldön 
és nem állnak csőd vagy felszámolási eljárás alatt. 
 
További feltétel, hogy az adóalany tárgyévi 
termékértékesítésének és szolgáltatás nyújtásának 
adó nélkül számított értéke nem haladhatja meg a 
125 millió forintot. Az értékhatárba nem számít bele 
a tárgyi eszközként vagy immateriális jószágként 
használt eszköz értékesítése, közösségen belüli 
adómentes értékesítés, közérdekre való tekintettel 
adómentes ügylet valamint a pénzügyi 

Die Begünstigung kann folgend nach der Zahlung 
der Kinderbetreuungsgebühr, neben der Zahlung 
der Kinderbetreuungshilfe sowie 
Kindererziehungsförderung oder im Falle von 
Beschäftigen danach auch zur Geltung gebracht 
werden. Die Begünstigung ist in den ersten zwei 
Jahren der Beschäftigung 27% des Bruttolohns, 
aber maximal 27 % von 100 Tsd HUF, sowie der 
1,5% Ausbildungszuschuss ist bis 100 Tsd HUF 
auch nicht zu bezahlen. In dem dritten Jahr der 
Beschäftigung ist die Begünstigung 14,5%, bis 100 
Tsd HUF. Die dreijährige Begünstigung darf nur bis 
zum 45. Monat der Auszahlung der Versorgung zur 
Geltung gebracht werden. 
 
Die Begünstigungen sind nicht mit den 
Begünstigungen der Start plus, extra und bonus 
zusammenziehbar. 
 
Die Begünstigung ist geltend für den ganzen Monat, 
in dem der Arbeitsnehmer den Voraussetzungen 
entspricht. 
Der Arbeitsgeber kann die Begünstigungen in den 
monatlichen Steuererklärungen zur Geltung bringen. 
 
Bei einer Teilzeitbeschäftigung stehen die 
Begünstigungen proportional zu. 
 
Die Beanspruchung der Begünstigung ist zu keinen 
anderen Voraussetzungen gebunden. Es gibt keine 
Vorschrift für Weiterbeschäftigung, 
Personalerweiterung. 
Zur Beanspruchung braucht der Arbeitsgeber nur 
eine Bescheinigung über den Berufsanfänger von 
dem Finanzamt, über dauernd arbeitslosen 
Arbeitnehmer vom Arbeitsmarktservice, über 
diejenigen der eine Mutterschaftsversorgung zusteht 
vom auszahlenden Organ. 
 
Mehrwertsteuerzahlung nach finanzieller Sicht 
 
 
Durch die Änderung des Mehrwertsteuergesetzes 
wird es ab 2013 für einige Unternehmer ermöglicht, 
die Mehrwertsteuer nach finanzieller Sicht zu 
zahlen. 
 
Die finanzielle Verrechnung können die Steuerzahler 
wählen, die Klein-und Mittelunternehmer sind, mit 
wirtschaftlichen Zweck in Inland niedergelassen sind 
und unter keinem Konkurs-, Liquidationsverfahren 
stehen. 
Eine weitere Voraussetzung ist, dass die 
Nettoeinnahme des Produktverkaufs sowie der 
Dienstleistungen des Steuerzahlers in dem 
Wirtschaftsjahr 125 Million HUF nicht übertreten 
dürfen. Zu diesem Grenzwert zählen der Verkauf der 
immateriellen Vermögensgegenstände oder 
Sachanlagen, steuerfreier Verkauf innerhalb der EU, 
steuerfreie Transaktionen wegen öffentlichen 



  

szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő jellegű 
szolgáltatás. 
 
A törvénymódosítás lényege, hogy a pénzforgalmi 
elszámolást választó adóalanynak a 
termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása után az 
általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték 
jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítania. 
Ehhez hasonlóan a beszerzéseihez kapcsolódó 
adólevonási jogának gyakorlása is halasztódik az 
ellenérték megfizetésének időpontjáig.  
 
A törvénymódosítás nem csak a pénzforgalmi 
elszámolást választó adóalanyt érinti, mivel az 
adólevonási jog akkor keletkezik, amikor az 
előzetesen felszámított adónak megfelelő fizetendő 
adót meg kell állapítani. Így a pénzforgalmi 
elszámolást választó adózótól terméket beszerző, 
szolgáltatást igénybe vevő adóalany adólevonási 
jogára is hatással van. 
 
 
Azért, hogy a számla befogadója erről tudomást 
szerezzen, a számlán a szabályozás alkalmazására 
egyértelműen utalni kell. 
 
Tőkehelyzet rendezés 
 
Módosult a gazdasági társaságokról szóló 
törvényben a saját tőke jelentős csökkenése esetén 
előírt tulajdonosi döntésekre vonatkozó rész. 
A változások 2012. október 16-val léptek hatályba. 
 
 
A korábbi rendelkezések alapján, ha a társaságnál 
két teljes üzleti évben a saját tőke kisebb volt a 
társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkénél, 
és a tőkehelyzetet az előírt határidőn belül más 
módon nem biztosította, akkor át kellett alakulnia 
más gazdasági társasággá vagy jogutód nélküli 
megszűnésről kellett döntenie. Az új törvényi pont 
alapján a gazdasági társaság mentesül ezen 
kötelezettsége alól, ha a második év számviteli 
törvény szerinti beszámolójának elfogadásától 
számított három hónapon belül, három hónapnál 
nem régebbi mérlegfordulónapra összeállított 
közbenső mérleggel igazolni tudja, hogy az 
intézkedésre okot adó körülmény már nem áll fenn. 
 
 
 
 
Továbbra is érvényben marad a korábbi 
rendelkezés, mely alapján, amennyiben a saját tőke 
vesztesége folytán részvénytársaságnál a jegyzett 
tőke kétharmadára vagy minimuma alá, vagy kft 
esetén a jegyzett tőke felére csökken taggyűlésen 
dönteni kell az aránytalanság helyreállításáról.  
 
 

Interessen, bzw. ergänzende Dienstleistungen zur 
finanziellen Dienstleistungen nicht hin. 
 
Der Sinn der Gesetzänderung ist, dass der 
Steuerzahler die Mehrwertsteuer, die nach 
Produktverkauf, und Dienstleistungen zahlen soll, 
soll nur dann festgestellt werden, wenn der 
Gegenwert, der auch die Steuer beinhaltet 
ausbezahlt ist. Ähnlich dazu, wird das Recht für 
Steuerabziehen nach Anschaffungen auch bis zum 
Datum der Auszahlung verschoben.  
 
Die Gesetzänderung bezieht sich nicht nur auf den 
Steuerzahler, der die Verrechnung nach finanzieller 
Sicht gewählt hat, da das Recht für Steuerabziehen 
dann entsteht, wenn die zu zahlende Steuer die der 
abziehbaren Steuer entspricht, festgestellt werden 
muss. So hat es auch Wirkung für das 
Steuerabziehrecht des Steuerzahlers der von einem 
Steuerzahler, der diese Art der Besteuerung gewählt 
hat, Produkt kauft, oder Dienstleistungen in 
Anspruch nimmt. 
So damit der Käufer, der die Rechnung annimmt, 
darüber informiert wird, soll auf der Rechnung 
darauf eindeutig verwiesen werden. 
 
Klärung der Eigenkapitallage 
 
In dem Gesetz über Wirtschaftsgesellschaften hat 
sich der Teil, der im Fall der bedeutenden 
Verminderung des Eigenkapitals Entscheidungen für 
die Eigentümer vorschreibt, geändert. 
Die Änderungen treten am 16.10.2012 in Kraft. 
 
Nach früheren Anordnungen sollte die Gesellschaft, 
wenn die Kapitallage innerhalb des 
vorgeschriebenen Termin nicht anders geklärt 
wurde, in eine andere Wirtschaftsgesellschaftsform 
umwandeln, oder sollte über die Geschäftsauflösung 
ohne Rechtsnachfolger entschieden werden, wenn 
das Eigenkapital bei der Gesellschaft in zwei vollen 
Wirtschaftsjahren weniger, als das für die 
Wirtschaftsgesellschaftsform vorgeschriebene, 
erforderliche Stammkapital war. Nach die neuen 
Anordnungen erlöst sich die Gesellschaft von diese 
Verpflichtungen, wenn innerhalb von drei Monaten 
nach der Annahme des Jahresabschlusses über das 
zweite Jahr mit einem Zwischenbericht, in dem der 
Bilanzstichtag nicht älter als drei Monate ist, 
bestätigt werden kann dass keine Maßnahmen mehr 
notwendig sind. 
 
Weiterhin bleiben die früheren Anordnungen gültig, 
wenn wegen dem Verlust des Eigenkapitals das 
Stammkapital bei der Aktiengesellschaft auf zwei 
Drittel, oder unter minimal, und bei einer GmbH auf 
das Hälfte senkt, soll in der 
Gesellschafterversammlung über die 
Wiederherstellung der Unangemessenheit 
entscheiden. 



  

A döntést a módosítás következtében a taggyűlés 
időpontját legfeljebb egy hónappal megelőző 
mérlegfordulónappal összeállított közbenső mérleg 
alapján kell meghozni. A határozatot legkésőbb 
három hónapon belül végre kell hajtani. 
 
A számviteli törvény alapján 2011-ben és 2012-ben 
induló üzleti évről készített beszámolóban a külföldi 
pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek 
mérlegfordulónapi átértékeléséből származó 
árfolyamveszteség figyelmen kívül hagyható 2014. 
május 31-ig a gazdasági törvényben szereplő (51.§ 
(1), 143.§ (2), 245.§ (1)) saját tőke hiány 
megállapításánál.  
 
Árfolyamveszteség elhatárolásának módosítása 
 
 
A számviteli törvény módosításával a társaságoknak 
már a 2012-es évtől lehetőségük van a 
forgóeszközök finanszírozására felvett hitelek 
átértékelésből származó árfolyamveszteség 
elhatárolására. Az elv a korábban is alkalmazhatott, 
befektetett eszközökre felvett hitelek nem realizált 
árfolyamveszteségének elhatárolásával egyező. 
 
 
 
Házipénztár 
 
2012. december 1-től a törvény eltörli a házipénztár 
záró-állományának maximális összegére vonatkozó 
szabályozást. A Számviteli törvény alapján a 
továbbiakban is előírja a törvény, hogy a 
pénzkezelési szabályzatban meghatározzák a napi 
készpénz záró állományának maximális mértékét, 
de annak összegéről a vállalkozás szabadon 
dönthet. 
 
 
Alanyi adómentesség 
 
Az alanyi adómentességet 2013-tól kezdődően az 
az adóalany választhat, akinek a 2012 évben 
tényleges és 2013 évben tervezett 
termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása a 6 millió 
forintot egyik évben sem haladja meg. 
 
 
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. 
 

Die Entscheidung soll infolge der Änderung 
aufgrund eines Zwischenberichts getroffen werden, 
in dem der Bilanzstichtag nicht älter als ein Monat 
ist. Der Bescheid soll innerhalb von drei Monaten 
durchgeführt werden. 
 
Laut dem Rechnungslegungsgesetz kann bei der 
Feststellung der Mangel des Eigenkapitals nach 
dem Gesetz (51§ (1), 143.§ (2), 245.§ (1)) der 
Währungsverlust, der aus der Umwertung der 
Verbindlichkeiten und Vermögen in ausländischen 
Währungen am Blitzstichtag stammt, in der Bilanz 
über das Jahr 2011 und 2012 bis zum 31.05.2014. 
ausser Acht gelassen werden. 
 
Änderung der Abgrenzung des 
Währungsverlustes 
 
Mit der Änderung des Rechnungslegungsgesetzes 
ist es den Gesellschaften schon ab 2012 ermöglicht 
die Währungsverluste abzugrenzen, die aus der 
Umwertung der Kredite für Finanzierung des 
Umlaufvermögens stammen. Die Methode ist 
identisch wie die Abgrenzung der nicht realisierten 
Wahrungsverluste aus der Umwertung der Kredite 
für Anlagevermögen, die schon früher anwendbar 
war. 
 
Hauskasse 
 
Ab 01.12.2012. hebt das Gesetz die Regelung über 
den maximalen Wert des Endbestandes der 
Hauskasse auf. Aufgrund des 
Rechnungslegungsgesetzes schreibt das Gesetz 
weiterhin vor, dass der maximale Wert des täglichen 
Endbestandes des Bargelds in der internen 
Regelung über der Geldverwaltung bestimmt 
werden soll, über seine Höhe kann aber das 
Unternehmen frei entscheiden.  
 
Subjektive Steuerfreiheit 
 
Ab 2013 kann der Steuerzahler subjektive 
Steuerfreiheit wählen, wenn im Jahre 2012 das 
tatsächliche Einkommen und im Jahre 2013 das 
geplante Einkommen aus Produktverkauf und 
Dienstleistungen jährlich 6 Millionen HUF in beiden 
Jahren nicht übertreten.    
 
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/



