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A napokban a Nemzetgazdasági Minisztérium benyújtott egy törvényjavaslatot, 

amely 2013. Január 1-től jelentene kedvezőbb adófizetési kötelezettséget az un. 

kisvállalati adózóknak. Az új adónem neve „kisvállalati adó” lenne, amely 2012. 

November 1-én lépne hatályba, és 2013. Január 1-től lehetne először alkalmazni. 

1. Milyen társaságok alkalmazhatják ezt az adónemet? 

A törvényjavaslat szerint csaknem minden társaság, amely a társasági adónak 

jelenleg alanya alkalmazhatná az új szabályt (néhány kivétel: részvénytársaság, 

állami vállalat, Vizi közmű társaság). További feltételek, amelyeknek együtt kell 

teljesülniük: 

- maximum 25 munkavállaló (amely létszám a tárgyévet megelőző év egyik 

hónapjában sem haladható meg)  

- az adóévnek a naptári évvel kell megegyeznie 

- az árbevétel november 30-ig nem haladhatja meg az 500 millió forintot az 

adóévet megelőző évben 

- az adószám az adóévet megelőző két naptári évben nem volt felfüggesztve 

- az üzleti év mérlegforduló napja december 31 

- az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegfőösszege nem haladta meg az 

500 millió forintot. 

2. Mit váltana ki az új adó? 

Az új adó kiváltaná a társasági adót (jelenleg 10%, 19%) a szociális hozzájárulási 

adót (jelenleg: 27%), az osztalék utáni személyi jövedelemadót és egészségügyi 

hozzájárulást (jelenleg 16% és 27%) illetve a szakképzési hozzájárulást.  

3. Mi lenne az új adó alapja? 

Az új adó alapja a Társaság pénzügyi vagyonának változása illetve a személyi 

jellegű kifizetések együttes összege lenne, bizonyos korrekciókkal (pl. 

osztalékfizetés, nem vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás, kölcsön nyújtása, 

stb). Az adóelőleget havonta kellene megfizetni. 

4. Egyéb változás 

Ezzel az adónemmel együtt egy un. kisadózóknak bemutatott adónem is 

bevezetésre kerülne, ugyanakkor a törvényjavaslat jelenlegi szövege alapján a 

„kisadózók” által számlázott költség az üzleti partnernél nem vállalkozás 

érdekében felmerülő ráfordításnak minősülne társasági adó szempontból. Így ez 

komoly versenyhátrányt jelenthet. 
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Based on a proposed tax law modification new tax would be introduced to small 

enterprises, which may be applied from 1 January 2013. The name of the new tax 

would be “tax of small enterprises”, which would be taken into effect as of 1 

November 2012, if it will be accepted by the Parliament. 

1. Which companies can apply these regulations? 

Based on the law mostly all of the companies subject to corporate income tax can 

apply this benefit excluding: company limited by shares, state owned companies, 

water supply companies, etc.). Further conditions which should be met together:  

-maximum 25 employees (which cannot be exceeded during the previous tax 

year) 

-  tax year must be the same as the calendar year 

- the net sales revenue cannot exceed the amount of THUF 500,000 during the 

year 

-  the tax number was not suspended in the prior two tax years 

-  the balance sheet date is 31 December 

- the balance value of the company was less than THUF 500,000 in the last 

submitted balance sheet. 

2. Why it is recommended? 

The new tax would be 16%, which replaces the corporate income tax (currently: 

10% and 19%), social security tax (currently: 27%), training contribution and the 

tax and contribution payable on dividend (16% personal income tax, 27% health 

contribution) 

3. What is the base of the new tax? 

The base of the new tax would be the personal expenditures and the change of 

the asset value of the enterprise, which should be modified with certain items (i.e 

providing/receiving a loan, receiving dividend, advance payment, non business 

related expenditure). 

4. Other tax 

With this tax a new tax would also be introduced to small taxpayers as well, which 

should mean a more preferential tax paying liability to self entrepreneurs. We 

would like to note that based on the modification the expenditure which is invoiced 

by an entity subject to this new tax, would not be deductible from the corporate 

income tax base of the business partner (this may cause a problem for 

competitiveness). 

 

1. New definition (low volume, intra group services) 

The penalty consequences has been increased, the maximum volume of the 

default penalty may be THUF 16,000 per missing documentation. 
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