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Change in the VAT refund deadline 

From 1st February 2012 the rules regarding the tax refund deadline has been 

changed based on the modifications which have been introduced in the Act 2003 

XCII. on the Tax Procedures. Based on the new regulations the VAT can be 

refunded by the Tax Authority within 75 days (instead of 45 days) and it does not 

depend on the amount of the reclaimable VAT. Generally this means that the Tax 

Authority deadline to refund the reclaimable VAT has been extended with a period 

of 1 month. 

Change in the social security contribution of managing 

directors 

Certain changes have been introduced in respect of the social security 

contribution of managing directors (from 1st January 2012). According to the new 

legislation managing directors, which are the shareholders of the company (where 

they hold this position), should be treated “automatically” as insured persons on 

the basis of the Hungarian social security and-as a main rule- have to pay at least 

the minimum contributions (on the basis of the statutory minimum salary, which is 

HUF 93,000 from 1 January). Previously if the remuneration of the managing 

directors, who performed this activity on the basis of an assignment, have not 

arranged 30% of the statutory minimum salary were not treated as insured 

persons. 

The minimum contribution and tax liabilities are as follows: 

27% Social security tax (the base is the minimum wage multiplied with 1,125): 

HUF 28,249 

8,5 % Health and employment contribution (the base is the minimum wage 

multiplied with 1,5): HUF 11,858 

10% Pension contribution (the base is the minimum wage): HUF 9.300 

There are certain exemptions, when the minimum contribution liability should not 

be taken into consideration, so there is no minimum social security contribution 

obligation, if: 

- The individual has employment relationship with at least 36 hours/week 

or study relationship in a university/high school; 

- The managing director is a pensioner in own right (in this case only HUF 

6,390 should be paid as health contribution); 

- The managing director is an insured person in another EU country (if the 

individual owns A1 certificate); 

- If the individual receives child caring benefits or receives fund to taking 

care of a relative. 
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Változás az általános forgalmi adó kiutalásának határidejében 

2012. február 1-től a visszaigényelhető általános forgalmi adó kiutalásának a 

határideje megváltozott az adózás rendjéről szóló törvény változása miatt. Az új 

jogszabályi előírások alapján az adóhatóság a visszaigényelhető általános 

forgalmi adót a korábbi 45 nap helyett 75 nap alatt utalhatja vissza. Gyakorlatban 

tehát ez azt jelenti, hogy az Adóhatóságnak 1 hónappal hosszabb ideje van arra, 

hogy az általános forgalmi adót visszatérítse. 

Változás az ügyvezetők által fizetendő járulékban 

2012. január 1-től változások történtek az ügyvezetők társadalombiztosítási 

jogviszonyában. Az új jogszabályi előírások alapján azok az ügyvezetők/vezető 

tisztségviselők, akik egyben tagjai is annak a gazdasági társaságnak, ahol ezt a 

pozíciót betöltik „automatikusan” biztosított társas vállalkozónak minősülnek és a 

társadalombiztosítási járulékokat valamint a szociális hozzájárulási adót a 

minimális járulékalap (amely a 93.000 Ft összegű minimálbér alapján kerül 

meghatározásra) figyelembevételével meg kell fizetniük. Korábban az ügyvezetők 

– ha megbízás alapján töltötték be ezt a pozíciót - kizárólag erre a jogviszonyukra 

tekintettel nem minősültek biztosított társas vállalkozónak, ha a juttatásuk nem 

haladta meg a minimálbér 30%-t. 

A minimum járulékok az alábbiak. 

27% Szociális hozzájárulási adó (az adóalap a minimálbér szorozva 1,125-el): 

28,249 Ft 

8,5 % Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék (a járulékalap a minimálbér 

szorozva  1,5-el): 11,858 Ft 

10% Nyugdíjjárulék (a járulékalap a minimálbér): 9,300 Ft 

A jogszabályban vannak bizonyos kivételek, amikor a minimum járulékra 

vonatkozó szabályokat nem kell figyelembe venni, amelyek közül a fontosabbak 

az alábbiak: 

- Ha az ügyvezetőnek legalább heti 36 órás munkaviszonya van az 

ügyvezetői tisztség mellett vagy egyetem, felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatos hallgatója; 

- Ha az ügyvezető saját jogú nyugdíjas (ebben az esetben csak  6.390 Ft 

összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni); 

- Ha az ügyvezető egy másik EU tagállamban biztosított (és rendelkezik 

A1-es igazolással); 

- Ha az ügyvezető táppénzben, gyermekgondozáshoz kapcsolódó 

juttatásban, ápolási díjban részesül (kizárólag az ügyvezetői pozícióhoz 

kapcsolódóan). 

 

 


