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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. 
 
Kedvezmény érvényesíthető a gyermekgondozási 

 
 

 
NEWSLETTER 

 
 

about changes of acts needed to perform the 
actions included in the action plan for the 

protection of workplaces 
 

Social contribution tax concession 
 
According to the Act nr. CXLVI of 2012 the employer 
is entitled for social contribution tax concession 
related to the employment that can be enforced from 
the social contribution tax payable after the wages if 
defined requirements are fulfilled. If the tax 
concession is higher than social contribution tax 
then the employer is also free from the vocational 
contribution paying obligation. 
 
 
The tax concession is the gross wage’s but 
maximum 100 Th HUF’s 14,5 % in case of 
employees under 25 years or over 55 years. 
 
Tax concession is the gross wage’s but maximum 
100 Th HUF’s 27% for entrants under 25 years and 
the 1,5% vocational contribution has not to be paid 
until 100 Th HUF in the first two years of the 
employment either. Entrants are defined who do not 
have more than 180 day’s insurance generating 
employment. For employees who already have 
employment relationship but still defined as entrants 
1 January 2013 has to be considered as starting 
date of their employment. 
 
 
The tax concession is the gross wage’s but 
maximum 100 Th HUF’s 14,5% for employees 
employed in jobs that do not need professional 
skills. The concession is applicable until the 
employee is employed in that certain job.    
 
 
In case of employment of permanently unemployed 
people the tax concession is the gross wage’s but 
maximum 100 Th HUF’s 27% and the 1,5% 
vocational contribution has not to be paid until 100 
Th HUF in the first two years of the employment 
either. The concession is 14,5% until 100 Th HUF in 
the third year of the employment. People who were 
registered unemployed for at least 6 months within 9 
months before the employment start are defined as 
permanently unemployed people. 
 
The concession is also applicable for employees 



  

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 
szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő jellegű 
szolgáltatás. 
 

employed after the disbursement of child caring fee 
during or after the disbursement of the child caring 
aid and child caring subsidy. The tax concession is 
the gross wage’s but maximum 100 Th HUF’s 27% 
and the 1,5% vocational contribution has not to be 
paid until 100 Th HUF in the first two years of the 
employment either. The concession is 14,5% until 
100 Th HUF in the third year of the employment. 
The three years concession is applicable maximum 
until 45th month of the supply’s disbursement. 
 
 
 
The concessions cannot be combined with Start 
Plusz, Extra and Bonus concessions. 
 
The concession is applicable for the whole month in 
which the employee fulfils the requirements. 
 
The employer can enforce the concession in its 
monthly declarations. 
 
In case of part-time employment the concession can 
enforced proportionally. 
 
The concession enforcement is not related to any 
certain conditions. There is no regulation for further 
employment or increase of staff. 
The employer needs only to have a certificate from 
tax authority for entrants, from the job centre for 
permanently unemployed people and from the 
authority paying the supply for people receiving 
matrilineal supply to enforce the concession. 
 
 
Value added taxation in money circulation 
approach  
 
 
As the modification of Act on VAT from 2013 the 
certain group of enterprises will be allowed to pay 
value added tax based on money circulation 
approach. 
 
 
Money circulation approach can be chosen by 
taxable persons who are small or medium-sized 
enterprises seated in Hungary to make business and 
not under insolvency or liquidation process.  
Additional condition is that the taxable person’s total 
value of product sales and service providing 
calculated without payable tax does not exceed 125 
million HUF. Computing the limit you do not have to 
consider the sale of tangible or intangible assets, tax 
free intra-community sales, tax free transaction in 
favour of public interest and complementary service 
related to financial services. 
 
 
 



  

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. 
 
 
 
A korábbi rendelkezések 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.  
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 

The essence of the change of the act is that if the 
taxable person chooses the money circulation 
approach then it has to define the tax payable after 
its product sales and service providing if the offset 
including the payable tax is credited or it is handed 
over. Accordingly the enforcement of the reclaiming 
right related to its purchases is also delayed until the 
payment of the offset. 
 
The change of the act concerns not only the taxable 
person who chooses money circulation approach 
because the tax reclaiming right become applicable 
when the payable tax equivalent to the reclaimable 
tax has to be determined. Consequently it has effect 
on the reclaiming right of the taxable person 
purchasing products or using services from 
enterprise choosing money circulation approach. 
 
Using this method has to be indicated on the issued 
invoices in order to information the invoice receiver 
about the applying the rules. 
 
Solution of the capital situation 
 
Part of the Act on Economic Enterprises changed 
that considers the necessary owners’ actions in case 
of significant own equity decrease. 
The changes are effective from 16 October 2012. 
 
According to the former regulation if the enterprise 
had lower own equity than the necessary registered 
capital for the certain enterprise type prescribed in 
act through two total business years and the capital 
situation is not solved in another way within the 
prescribed deadline then it had to transform to 
another enterprise form or had to decide on 
termination without legal successor. According to the 
new rule of the Act the economic enterprise is not 
obliged to do so if it can prove based on an interim 
annual report whom balance sheet date is not older 
than 3 months within 3 months from the approval of 
the second year’s annual report in accordance with 
Hungarian GAAP that the situation that forces 
additional actions in no longer valid. 
 
 
According to the former regulations if the public 
limited company’s own equity decreases under two 
third or the minimum of the registered capital or if 
the limited liability company’s own equity decreases 
under the half of the registered capital then the 
General Meeting has to decide on actions. 
According to the modifications the decision has to be 
based on an interim report compiled to a balance 
sheet date not older than one month. The resolution 
has to be implemented not later than 3 months. 
 
 
According to the Act on Accounting in the annual 
reports about business years starting in 2011 or 



  

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. 
 

2012 the exchange losses that are the results of the 
balance sheet date revaluation of the assets and 
liabilities in foreign exchange can be taken out of 
consideration until 31 May 2014 considering defining 
the lack of own equity ( 51.§ (1), 143. § (2), 245. § 
(1)). 
 
 
Modification of the exchange losses’ deferral 
 
According to the changes of the Act on Accounting 
the companies from 2012 have the opportunity to 
defer the exchange losses from revaluation of 
credits for financing current assets. The principle is 
equivalent to the deferral of non-realised exchange 
losses on credits for invested assets that was still 
formerly applicable. 
 
 
Petty Cash 
 
The law eliminates the regulation concerning the 
maximum closing level of petty cash from 1 
December 2012. The law prescribes based on the 
Act on Accounting that the maximum daily petty 
cash closing level has to be determined in the cash 
handling regulations but the company is completely 
free to determine the level. 
 
 
Subjective exemption from VAT 
 
From 2013 the subjective exemption from VAT can 
be chosen by taxable persons whose actual 2012 
value and planned 2013 value of product sales and 
service rendering does exceed 6 million HUF neither 
in 2012 nor in 2013. 
  
 
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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