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2013 január 1-től ismét jelentős változás került bevezetésre az iparűzési adó 

tekintetében. Jóllehet a társasági adó 10%-os mértéke alacsonynak tűnik 

nemzetközi összehasonlításban is, a társaságok általában az iparűzési 

adóra panaszkodnak, melynek 2%-os mértéke szintén nem tűnik soknak, 

viszont ezt az adónemet a társaságok a bruttó profitjuk után fizetik (bruttó 

profit: árbevétel, mínusz közvetített szolgáltatások/alvállalkozói költségek 

valamint eladott áruk beszerzési értéke) illetve az adóalap csökkentendő 

továbbá az anyagköltséggel. Ez az adó jelentős lehet például a tanácsadó 

cégeknél, ahol az anyagköltség és az eladott áruk beszerzési értéke nem 

számottevő.  

Ez a levonhatósági szabály változott január 1-től úgy, hogy már a 

kereskedelemmel foglalkozó cégek sem biztos, hogy a teljes költséget 

levonhatják – nézzük meg a változásokat dióhéjban.  

A változás a jövő évtől: az elábé és a közvetített szolgáltatások értéke 

(továbbiakban: közvetlen költség) sávosan progresszív módon vonható le a nettó 

árbevételből – a kisebb adózók teherviselése mellett sávos megosztás szerint: 

 500 millió forint árbevételig a közvetlen költség 100%-a levonható,  

 500 millió forint és 20 milliárd forint árbevétel között a közvetlen költség 

85%-a,  

 20 milliárd forint és 80 milliárd forint árbevétel között a közvetlen költség 

75%-a,  

 80 milliárd forint árbevétel felett a közvetlen költség 70%-a.  

A fenti árbevételi sávok meghatározásakor fontos tudni, hogy a közvetlen 

költségeknek a társaság kapcsolt vállalkozásokkal együtt számított értékéhez is 

arányosítani kell, amely jelentős plusz adminisztrációs terhet jelenthet a 

vállalkozásoknak. Az iparűzési adó alapját csoportszinten kell számítani, majd a 

nettó árbevétel arányában le kell osztani. Igaz, hogy a törvény egyszerűsítést is 

tartalmaz, mert kimondja, hogy amennyiben az összevont közvetlen költség nem 

haladja meg az összes árbevétel 50%-át, akkor  a fenti korlátozásokat nem kell 

alkalmazni. Szintén egy kivétel, hogy azokat a közvetlen költségeket, amelyek 

export árbevételhez kapcsolhatóak szintén továbbra is 100%-ban le lehet vonni 

az adóalapból.  

A fentiekből látható, hogy ez az új szabályozás főleg a Magyarországon dolgozó 

kiskereskedelmi tevékenységeket folytató vállalkozásokat sújtja, valamint szintén 

jelentős többletmunkát ad a könyvelőknek, adótanácsadóknak, akiknek feladata 

lesz megállapítani, hogy a fentieket alkalmazni kell-e az ügyfeleknek vagy sem. 

További  információért, kérjük, forduljon hozzánk. 
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From January 1
st

, 2013, there have been significant changes in local 

business tax regulations in Hungary. Corporate income tax rate is relatively 

low in Hungary (10% after company’s profit). However, companies are 

generally unhappy about the local business tax, which is 2%. This rate does 

not seems very high at first glance, but this tax is paid after company’s 

gross profit – turnover minus the sum of cost of goods sold (COGS) and 

recharged services and material costs. This could turn into a significant 

sum, especially for companies operating in advisory business, who do not 

have direct material cost and COGS against turnover. And there’s more 

news: even trading companies can not always deduct total amount of direct 

costs from tax base. So let us review these modified rules in nutshell.  

This new regulation is not so straightforward. To protect smaller entities, the new 

rule only applies for companies where turnover exceeds 500 million HUF (approx. 

€1.72 million). Above this level direct costs (cost of goods sold, recharged 

service) can only be deducted partially: 

 Below 500 million HUF turnovers, direct costs 100%,  

 Between 500 million HUF and 20 billion HUF turnovers, direct costs 

85%,  

 Between 20 billion HUF and 80 billion HUF turnovers, direct costs 75%,  

 above 80 billion HUF turnover, direct costs 70%.  

The above mentioned turnover limits do not include only single entities’ income, 

but rather the related entities’ income is also taken into account - meaning it does 

not matter if the Hungarian entity is relatively small, but if it has affiliates or mother 

company outside of Hungary, and their turnover together exceeds the 500 million 

HUF limit, the group’s income is taken into account as a whole. This also results 

in additional administrative work. The tax base is calculated on group level, and 

then it is divided by the proportion of net income of each entity. The regulation 

contains a simplification in such way that calculation shall apply only if cost of 

goods sold and sold service altogether exceed 50% of total consolidated income. 

Another exemption is that companies can deduct 100% of these costs if they are 

related to export turnover, however there needs to be strict supporting 

documentation in order to separate which costs are related to export and 

domestic turnover.  

In respect of above changes we can say it will be another burden for companies 

with significant amount of turnover, or working in retailer business and selling in 

Hungary. And also heavy burden and significant additional work for accountants 

and tax advisors who need to determine whether this tax reduction is applicable 

for clients or not.  

Feel free to contact us for any further information! 
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