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Szanowni Państwo, 

 

przekazujemy w Państwa ręce pierwszy w tym 

roku numer Newslettera Węgry. 

W najnowszym Newsletterze Węgry piszemy o 

nowych formach opodatkowania małego podatnika 

(„KATA”) oraz małego przedsiębiorcy („KIVA”) oraz o 

zmianach w węgierskiej ustawie o VAT i przepisach o 

rachunkowości.  

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte będą 

mogli Państwo wykorzystać w rozwoju Państa 

biznesu. Zapraszamy także na naszą stronę 

internetową www.bisztrai.com, gdzie w rubryce 

Centrum Prasowe zamieszczać będziemy 

publikacje dotyczące trudnych, a przez to 

interesujących zagadnień prawnych związanych z 

Państwa działalnością. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Izabela Kisłow-Bisztrai  dr. Gábor Bisztrai 

Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe formy opodatkowania:  małego podatnika 

(„KATA”) oraz  małych przedsiębiorców („KIVA”) 

 

1 stycznia 2013r. na Węgrzech weszła w życie 

ustawa o nowych formach opodatkowania małych 

podatników (dalej: ”KATA”) oraz małych przedsiębiorców 

(dalej: „KIVA”). Nowe regulacje mają w założeniu obniżyć 

ich obciążenia podatkowe.  

 

Zryczłtowana forma opodatkowania  przedsiębiorcy 

będącego małym podatnikiem („KATA”) 

 

KATA może wybrać  indywidualny przedsiębiorca, 

spółka indywidualna, jak również spółka komandytowa i 

spółką jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby 

fizyczne. Małym podatnikiem na gruncie przepisów o 

KATA jest: w przypadku indywidualnego przedsiębiorcy 

– przedsiębiorca indywidualny jako osoba fizyczna, w 

przypadku spółki indywidualnej – jej wspólnik, a w 

przypadku spółki jawnej i komandytowej – wspólnik 

zgłoszony jako mały podatnik. Przedsiębiorca, który 

wybierze ten sposób opodatkowania, powinien dokonać 

zgłoszenia do urzędu skarbowego na odpowiednim 

formularzu. Wybór będzie obowiązywał od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu.  

Nie może wybrać tej metody opodatkowania 

przedsiębiorca, którego numer podatkowy został 

wykreślony przez urząd skarbowy w ciągu ostatnich 2 lat 

lub którego numer podatkowy w tym okresie był 
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prawomocnie zawieszony. Prowadzenie niektórych 

rodzajów działalności również wyklucza możliwość wyboru 

KATA. Tej formy opodatkowania nie może wybrać np. 

agent ubezpieczeniowy, makler, czy osoba, która uzyskuje 

dochody z wynajmu i użytkowania nieruchomości własnej 

lub wynajętej.   

Wraz ze zgłoszeniem do urzędu skarbowego 

zmiany formy opodatkowania na KATA, przedsiębiorca 

powinien zgłosić również dane (imię i nazwisko, adres, 

numer podatkowy) innych małych podatników, którzy, 

pozostając z nim w jakimkolwiek stosunku prawnym za 

wyjątkiem stosunku pracy, uczestniczą w wykonywanej 

przez niego działalności (w szczególności na podstawie 

stosunku zlecenia, kontraktu menadżerskiego). Warto 

wspomnieć, że wybór KATA nie zwalnia przedsiębiorcy 

będącego małym podatnkiem z obowiązków 

podatkowych wynikających z zatrudniania osób 

(pracowników) niebędących małymi podatnikami.  

Przedsiębiorca będący małym podatkiem opłaca z 

tytułu „zatrudnienia” małego podatnika w pełnym wymiarze 

czasu pracy miesięcznie 50.000 forintów, a w przypadku 

małego podatnika „zatrudnionego” na część etatu 25.000 

forintów miesięcznie. KATA jest płatny miesięcznie, do 12. 

dnia następnego miesiąca. Za „zatrudnionego” na pełnym 

etacie uważa się wg. tej ustawy małego podatnika, który w 

którymkolwiek dniu przedmiotowego miesiąca w szczególności: nie 

pozostaje w stostunku pracy przewidującym min. 36-godzinny 

tydzień pracy,  nie wykonuje zatrudnienia dodatkowego w myśl 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym, nie kwalifikuje się jako osoba 

ubezpieczona za granicą, nie otrzymuje renty zdrowotnej przy 

max. 50% ubytku na zdrowiu. Wybierając KATA, 

przedsiębiorca będący małym podatkiem jest zwolniony z 

obowiązku deklarowania i zapłaty: podatku dochodowego 

od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób 

prawnych (CIT), składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne, składek szkoleniowych. Mały podatnik 

„zatrudniony” w pełnym wymiarze czasu pracy przez 

takiego przedsiębiorcę jest objęty pełnym ubezpieczeniem.  

Powyższe kwoty obowiązują w przypadku małego 

podatnika osiągającego roczny przychód w wysokości 

nieprzewyższającej 6 milionów forintów. Dla  małego 

podatnika, który w danym roku kalendarzowym osiągnął 

wyższy przychód stawka podatku KATA od części 

przekraczającej 6 mln forintów wynosi 40%.  

Przedsiębiorcy, którzy wybrali KATA jako formę 

opodatkowania, są zobowiązani umieszczać na 

wystawianych przez siebie fakturach oznaczenie „mały 

podatnik”.  

 

16 procentowy liniowy podatek dla małych 

przedsiębiorców („KIVA”) 

 

W myśl nowej ustawy opodatkowanie KIVA mogą 

wybrać spółki: indywidualna, jawna, komandytowa, z 

ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna, jak również 

spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie 

właścicieli lasów, kancelaria komornicza, adwokacka, 

notarialna oraz rzecznika patentowego, przedsiębiorca 

zagraniczny oraz podmiot zagraniczny mający na 

Węgrzech miejsce prowadzenia interesów, jeżeli: 

a) w poprzednim roku podatkowym przeciętny stan 

zatrudnienia u danego przedsiębiorcy nie przekracza 25 

osób; 

b) przychód przedsiębiorcy podlegający rozliczeniu 

podatkowemu z tytułu poprzedniego roku podatkowego 

nie przekracza 500 milionów forintów (ok. 7,5 mln. zł), a w 

przypadku roku obrotowego krótszego niż 12 miesięcy – nie 

przekracza części tej kwoty proporcjonalnej do jego czasu 

trwania; 

c) w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających 

dany rok obrotowy numer podatkowy przedsiębiorcy nie 

został wykreślony ani prawomocnie zawieszony; 

d) dniem bliansowym przedsiębiorcy jest 31 grudnia; 

e) w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorcy za 

poprzedni rok obrotowy suma bilansowa nie przekroczy 

500 milionów  (ok. 7,5 mln. zł) forintów. 

Wybór tej formy opodatkowania będzie oznaczał, 

że podatki związane z działalnością gospodarczą będą 

odprowadzane przez przedsiębiorcę w formie ryczałtu. 

Wybór będzie obowiązywał od pierwszego dnia roku 

kalendarzowego następującego po dokonaniu zgłoszenia 

urzędowi skarbowemu. Zgłoszenia należy dokonać 

pomiędzy 1 a 20 grudnia roku poprzedzającego na 

odpowiednim formularzu; możliwe jest zgłoszenie także 

drogą elektroniczną. KIVA mogą wybrać także ci 

przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym 

dopiero rozpoczęli działalność, ze względu na fakt, że 
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dopuszczalny jest wybór tej metody opodatkowania w 

trakcie trwania roku podatkowego.  

Podstawą wymiaru podatku dla małych 

przedsiębiorców jest łączna suma wpływów pieniężnych i 

kosztów zatrudnienia. Podstawa obliczania KIVA nie może 

być niższa niż wydatki z tytułu kosztów zatrudnienia.  

Stawka podatku wynosi 16%. Mały przedsiębiorca 

rozliczający KIVA jest zwolniony z obowiązku 

deklarowania i zapłaty podatku dochodowego od osób 

prawnych (CIT), składki na ubezpieczenie społeczne oraz 

składki szkoleniowej. KIVA nie zwalnia jednak od 

obowiązków podatkowych z tytułu podatku VAT oraz 

ciężarów publicznych płatnych od dywidendy (podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składka na ubezpieczenie 

zdrowotne). 

Podatnik rozliczający KIVA składa deklarację 

podatkową raz w roku do 31 marca, a w ciągu roku 

obrotowego jest zobowiązany do zadeklarowania i zapłaty 

zaliczki na podatek co miesiąc lub co kwartał, w zależności 

od tego, czy wysokość jego zobowiązania z tytułu KIVA w 

poprzednim roku obrotowym przekroczyła 1 milion 

forintów.  Bez względu na fakt, czy zaliczka jest płatna 

przez przedsiębiorcę miesięcznie czy kwartalnie, jej 

wysokość powinna wynosić nie mniej niż wysokość składki 

na ubezpieczenie społeczne, tj. 16% całkowitego dochodu w 

okresie, za który płatna jest zaliczka.  

 

Zmiany w podatku VAT i zasadach fakturowania 

 

1 stycznia 2013 r. na Węgrzech weszła w życie 

m.in. nowela ustawy o podatku VAT, co wiąże się ze 

zmianami w zasadach wystawiania faktur, o czym 

informujemy Państwa poniżej.   

Modyfikacja zasad fakturowania wynika z 

implementacji dyrektywy Rady 2010/45/UE zmieniającej 

dotychczasowe przepisy unijne w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej odnośnie przepisów 

dotyczących zasad fakturowania. 

Jako główną zasadę przyjęto założenie, że do 

określenia obowiązków związanych z fakturowaniem 

należy stosować przepisy państwa, na terytorium którego 

miała miejsce sprzedaż produktu lub świadczenie usługi 

(wykonanie zobowiązania). Jeżeli jednak miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej sprzedawcy lub 

usługodawcy nie znajduje się na terytorium państwa, w 

którym nastąpiła sprzedaż produktu lub świadczenie usługi 

(wykonanie zobowiązania) i do transakcji ma zastosowanie 

mechanizm odwróconego obciążenia, do obowiązków 

fakturowych należy stosować przepisy tego państwa, na 

terytorium którego znajduje się siedziba rejestrowa lub 

stały zakład sprzedawcy lub usługodawcy, ewentualnie 

miejsce jego stałego zamieszkania lub stałego pobytu. 

Sytuacja taka będzie miała miejsce również wówczas, gdy 

miejsce wykonania zobowiązania nie znajduje się na 

terytorium UE. 

Zgodnie z zasadą ogólną prawo państwa, na 

terytorium którego wykonano zobowiązanie będzie 

właściwe nawet w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej sprzedawcy lub usługodawcy nie 

znajduje się w państwie wykonania zobowiązania, a do 

transakcji ma zastosowanie mechanizm odwróconego 

obciążenia, gdy faktura jest wystawiana przez nabywcę 

produktu lub usługobiorcę.  

 Warto wspomnieć o nowych zasadach 

dotyczących faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z 

definicją zawartą w ustawie, elektroniczna faktura to taka, 

której wystawienie oraz odebranie nastąpiło drogą 

elektroniczną. Elektroniczna faktura powinna być 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

jeżeli nie powstała w tzw. systemie EDI (elektronicznej 

wymiany danych). W myśl nowych przepisów znakowanie 

czasem nie jest już obowiązkowe. Wciąż jednak warunkiem 

dopuszczalności elektronicznej formy faktury jest zgoda 

otrzymującego fakturę na taką formę fakturowania.  

Regulacje dotyczące fakturowania elektronicznego 

uległy uproszczeniu. Po pierwsze, zniesiono obowiązek 

przygotowywania miesięcznych papierowych zestawień w 

odniesieniu do faktur wystawianych w systemie EDI. 

Ponadto, w przypadku przesłania drogą elektroniczną temu 

samemu odbiorcy partii zawierających kilka faktur 

elektronicznych, dane wspólne dla poszczególnych faktur 

można wskazać tylko raz, o ile dla każdej faktury dostępne 

są wszystkie informacje.  

Nowelizacja zmodyfikowała także przepisy 

dotyczące obowiązkowych elementów faktury. W nowych 

przepisach określono, jakie elementy powinny być 

oznaczone na fakturze w przypadku stosowania specjalnych 

form opodatkowania lub metody kasowej. Przykładowo, na 
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fakturze należy zamieścić oznaczenie „rozliczenie metodą 

kasową” w przypadku, gdy podatnik wybrał tę formę 

opodatkowania, bądź „samofakturowanie”, gdy fakturę 

wystawia nabywca towaru lub usługobiorca, a nie 

sprzedawca lub usługodawca. W przypadku świadczenia 

usług z zakresu organizacji podróży, na fakturze należy 

zamieścić oznaczenie „procedura marży dla biur podróży”. 

Ponadto, na fakturze powinien być oznaczony 

także numer podatkowy i pierwsze osiem cyfr numeru 

grupy odbiorców podmiotu będącego nabywcą towaru lub 

usługobiorcą, jeżeli naliczony podatek osiąga bądź 

przekracza kwotę 2 milionów forintów, a sprzedawca 

towaru lub usługodawca prowadzi działalność gospodarczą 

na Węgrzech.  

Nowelizacja poszerza również krąg przypadków, 

w których możliwe jest wystawienie faktury uproszczonej. 

Od tej pory możliwe będzie wystawienie takiej faktury, 

jeżeli jej ogólna wartość uwzględniająca podatek nie 

przekracza sumy odpowiadającej równowartości 100 Euro, 

pod warunkiem, że wystawienie faktury odbywa się na 

skutek sprzedaży produktu lub usługi w państwie trzecim.   

 

*** 

 

styczeń, 2013 roku 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 

 

Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 

prawie węgierskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 

teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 

być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 

faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 

własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 

oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 

pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 

uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


