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Based on the publication provided on the website of the Hungarian 

government the following changes will be introduced during 2012 and from 1 

January 2013. This is only preliminary information, which may be modified. 

1. Transfer duty – bad news to real estate distributors 

Based on the proposed changes transferring the shares of a company 

owning real estates  between related parties will only be exempt of transfer 

duty if the main activity of the purchaser is leasing, operating or 

purchasing/selling real estates. Real estate distributor companies will not 

able to apply the transfer duty exemption! 

2. Personal income tax 

The employee should require from its employer to apply the tax base 

multiplied with 1,27 if the total revenue will be more than 2.424.000 HUF on 

annual basis. Therefore the potential additional tax liability may be higher 

(currently only 12% difference penalty should be paid) . 

3. Corporate income tax 

In case of public benefit organization the tax base can be decreased with 

20% of the provided support if a support agreement is concluded between 

the entities (currently permanent support agreement is required, which 

requires an ongoing contribution). Further change that the extraordinary 

income due to dividend which has been incurred in the previous periods can 

be deducted from the corporate income tax base without time limitation. 

4. Social security  

Every Hungarian resident individual should pay social service contribution 

from 1 January 2012 (with retroactive effect). 

5. Tax procedure 

 Good news that the tax shortfall, which has came to power on the 

basis of the resolution of the tax authority cannot be executed until 

the deadline for the jurisdicial appeal is not elapsed 

 From 1 September 2012 the document submitted by the Tax 

Authority should be treated as posted on the date of submission if 

the document cannot be posted to the taxpayer, or the post office 

submit the document two times. The Tax Authority is not liable to 

inform the taxpayer regarding this matter, however this fact will be 

published on the webpage of the Tax Authority and the taxpayer will 

be informed electronically regarding this matter. 

 Until 31 March 2013 every employer should provide information to 

the Tax Authority regarding loans/supports provided to the 

employees. 
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6. Company procedure 

The annual report should be submitted until the statutory deadline. If the 

deadline is missed the Tax Authority can levy default penalty without any 

notification. This may be applied with the annual reports, published 

in 2012! 

7. Medicine supply 

Good news to the medicine suppliers the extra tax on the margin on 

selling medicines and medical related instruments is going to be 

cancelled. 

8. Value added tax 

From 1 January 2013 the tax number of the purchaser of the service 

should be indicated on the invoice if the VAT on the invoice is more than 

500.000 HUF. Furthermore the tax number, the number of the 

invoice should also be indicated in the VAT return per invoices (this 

should mean significant additional administration)! This 

administration should be done if the taxpayer issue invoice, which 

includes VAT more than 500,000 HUF. 

9. Extra tax of financial institutions 

The financial institutions should pay 50% contribution on the basis of the 

“group credit law” provided by the Hungarian state. This contribution can 

be decreased certain benefits (i.e. releasing receivable connecting to 

real estate, financial leasing agreement, etc.) 
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A Kormány közzétett a honlapján néhány, az adótörvényekben 

várható változást, amelyek részben már 2012-ben, részben pedig 

2013. január 1-től lépnének hatályba. Ez a tervezet egyelőre csak 

előzetes információkat tartalmaz, így változhat a törvényjavaslat 

elfogadása során. 

1. Illeték – rossz hír az ingatlanforgalmazással foglalkozó 

társaságoknak 

A tervezet alapján ingatlannal rendelkező társaság 

részesedésének átruházása kapcsolt vállalkozások között abban 

az esetben lesz illetékmentes, ha a megszerző társaság 

főtevékenysége ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját 

tulajdonú ingatlan adásvétele. Ingatlanforgalmazással foglalkozó 

társaságok ezt a kedvezményt nem alkalmazhatják. 

2. Személyi jövedelemadó 

A tervezet szerint amennyiben a munkavállaló nem nyilatkozik a 

munkaadójának arról, hogy az összes jövedelme meghaladja a 

2.424.000 Ft-ot éves szinten, akkor a különbözet után adóhiány 

merülhet fel, amely lényegesen magasabb lehet, mint a jelenlegi 

12%-os ún. különbözeti bírság összege. 

3. Társasági adó 

Jó hír, hogy közhasznú társaságok esetében nem lenne szükség 

tartós adományozási szerződésre a 20% mértékű adóalap 

csökkentés érvényestéséhez, egyszerű adományozási szerződés 

is elég a felek között. További változás, hogy a rendkívüli 

bevételként elszámolt, ki nem fizetett osztalék időbeli korlát nélkül 

csökkentené az adóalapot.  

4. Társadalombiztosítás 

Minden belföldi magánszemélynek meg kell fizetnie az 

egészségügyi szolgáltatási járulékot 2012. január 1-től, 

amennyiben nem rendelkezik más biztosítási jogviszonnyal. 

5. Adózás rendje 

 Jó hír, hogy az adótartozás addig nem lenne 

végrehajtható, amíg a jogerős adóhatósági határozatot 

követően a bírósági felülvizsgálat lehetősége meg nem 

szűnik. Amennyiben az adózó él a bírósági felülvizsgálat 

lehetőségével, akkor ez a végrehajtásra halasztó hatályú. 
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  2012. szeptember 1-től az adóhatósági kézbesítésre 

vonatkozó szabályok, az ún. kézbesítési vélelem 

megszigorodna. Amennyiben a kézbesítés 

eredménytelen, de Adóhatóság által ismert címre érkezik 

a küldemény, már a kézbesítés napján kézbesítettnek kell 

tekinteni a dokumentumot. A kézbesítési vélelem 

beálltáról az adóhatóság nem értesítené külön az adózót, 

csak az internetes honlapon lenne ennek a ténye 

közzétéve. Az adózónak 15 napja lenne a közlés 

dátumától, hogy a vélelmet megdöntse. 

 2013. március 31-ig minden munkaadónak információt 

kellene szolgáltatni az adóhatóságnak a 

munkavállalóknak nyújtott kölcsönökről, támogatásokról. 

6. Cégeljárás 

Az éves beszámolót a törvényes határidőig letétbe kell helyezni. 

Ennek elmulasztása esetén az Adóhatóság külön értesítés 

kiküldése nélkül is kiszabhat bírságot! Ez a változás már 

vonatkozhat a 2012-ben történő beszámolókra is! 

7. Gyógyszerforgalmazás 

Jó hír a gyógyszerforgalmazóknak, hogy különadó a 

gyógyszerforgalmazás és gyógyászati segédeszköz forgalmazás 

nyeresége után megszűnne. 

8. Általános forgalmi adó 

2013. január 1-től fel kellene tüntetni a szolgáltatás 

igénybevevőjének, a termék beszerzőjének az adószámát a 

számlán, amennyiben a számla áfa tartalma meghaladja az 

500.000 forintot.  

További adminisztrációval járhat az is, hogy a bevallásban is fel 

kell tüntetni ezeknek a számláknak a számát a partner 

adószámával együtt. Másik oldalról a bevallásban fel kellene 

tüntetni termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel esetében is a 

szolgáltatás nyújtójának, a termék értékesítőjének az adószámát 

és számlaszámot.  

9. Államháztartás egyensúlyát javító különadó 

Pénzügyi intézmények az ún. Gyűjtőszámla-hitel törvény alapján 

50% mértékű járadékot kellene fizetniük, amelyet bizonyos 

tételekkel csökkenteni lehet (pl. pénzügyi lízingszerződés alapjául 

szolgáló ingatlan, lakáshitel követelés). 
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