
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 
 

 

Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük 
van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél a 
termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén egy másik áfaalanyra áthárított általános 
forgalmi adó összege a 2 millió forintot eléri. 

Amennyiben nem áfaalanynak értékesítünk, akkor nem kell nyilatkozni, ahogy akkor sem, 
ha a számlán nem szerepel áfaösszeg, mert áfamentes vagy fordított áfás ügyletről van 
szó.  

Ha viszont a fenti feltételeknek megfelel az ügylet, akkor nyilatkozni kell a terméket 
beszerző, szolgáltatást igénybe vevő áfaalany adószámának, csoportos általános forgalmi 
adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, ugyanis az 
adóhatóság számára ez már elegendő a beazonosításhoz. Emellett a bevallásban közölni kell 
a kibocsátott számlában feltüntetett általános forgalmi adó alapját és az áthárított általános 
forgalmi adó összegét, a számla sorszámát (itt valamennyi karaktert be kell írni), valamint a 
teljesítés időpontját. 

Az áfaalanyok mellett az evaalanyoknak is adatot kell szolgáltatniuk a 2 millió forintnyi áfát 
elérő vagy azt meghaladó ügyleteikről. Nekik először 2013-ról, a 2014-ben benyújtandó eva-
bevallásuk részeként kell majd erről nyilatkozniuk. 

Vevőként az áfaalanynak szintén számlánként kell nyilatkoznia azon beszerzéseiről, amely 
során egy áfaalany vagy egy evaalany 2 millió forintnyi vagy azt meghaladó értékben hárított 
át rá áfát. Ekkor vevőként a szállító adószámának, csoportos általános forgalmi adóalanyiság 
esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, a számlában feltüntetett általános 
forgalmi adó alapját és az áthárított általános forgalmi adó összegét, a számla sorszámát és a 
teljesítés időpontját kell közölni az adóhatósággal. Ennek arról az időszakról szóló 
adóbevallásban kell szerepelnie, amelyikben arra a számlára levonási joga keletkezett. 

Vevői oldalon felmerülhet az a kérdés, hogy mit tegyünk abban az esetben, ha az összeg eléri 
a 2 millió forintot, de nem keletkezik levonási jog, mint például cégautó esetében? Ekkor 
nem kell adatot szolgáltatni. 

Ha vevői minőségben az áfa alanya ugyanabban az adó-megállapítási időszakban ugyanazon 
termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számlában áthárított adó 



tekintetében gyakorol összesen 2 millió forintot elérő vagy ezt meghaladó összegben 
adólevonási jogot, úgy az erről az adó-megállapítási időszakról benyújtott áfa-bevallásában 
nyilatkoznia kell a számlákról. Itt csak a számlákat kibocsátó adószámának első nyolc 
számjegyét és a számlákban feltüntetett, áthárított áfa összegét kell feltüntetni. 

Számla módosítása esetén a számlát módosító okiratot kiállító és az azt befogadó áfaalany 
abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, köteles a módosított 
számlát érintően nyilatkozni, ha a számlában áthárított áfa akár a módosítást megelőzően, 
akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 
2 millió forintot. Ebben az esetben az általános forgalmi adó alanya nyilatkozik annak a 
számlának az adatairól, amelyet a módosítás érint, a módosítás számszaki hatásáról, az 
áfaalap és az áthárított általános forgalmi adó összegéről, valamint a számlát módosító 
okirat sorszámáról. 

Számla érvénytelenítése esetén a számlát érvénytelenítő okiratot kiállító és az azt befogadó 
áfaalany, amennyiben az érvénytelenített számlában - ideértve a módosított számlát is – az 
áthárított áfa összege elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot, abban a bevallásban, 
amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a számlát érintően az 
adatokról, valamint a számlát érvénytelenítő okirat sorszámáról nyilatkozni. 

A másik jelentős változás a pénzforgalmi elszámolás lehetőségének bevezetése. Ennek 
lényege, hogy választása esetén az adóalanynak a fizetendő adóját akkor kell megállapítania, 
ha a vevő az ellenértéket részére megtérítette, a beszerzései levonási jogát pedig akkor 
gyakorolhatja, ha a vételárat az eladó részére megfizeti. Tehát a választás vonatkozik az 
adóalany által fizetendő adóra, valamint a beszerzéseit terhelő levonható adóra egyaránt. 

Ebből következően a pénzforgalmi elszámolás hatással van a pénzforgalmi elszámolást 
választó adóalany vevőjének levonási jogára is, ugyanis a vevő levonási joga is csak akkor 
keletkezik, ha a vételárat a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany részére megtéríti. 

Már eddig is létezett részleges pénzforgalmi szabály, amely lehetővé tette, hogy egyéni 
vállalkozók és költségvetési szervek megtehessék azt, hogy a fizetendő adójukat ne a 
teljesítéskor állapítsák meg és vallják be, hanem amikor a vételárat a vevőtől megkapták. Itt 
viszont volt egy olyan időszak, 45 nap, amelyen belül ennek teljesülnie kellett, ezután pedig 
meg kellett állapítani a fizetendő adót. Ráadásul itt csak a fizetendő adóra vonatkozott a 
pénzforgalmi szemlélet, a gazdasági szereplő a beszerzései után nem a fizetéskor, hanem a 
teljesítéskor vonta le az adóját. A vevőre sem vonatkozott a 45 napos halasztás. Ez a szabály 
egyébként most is megmaradt. Ha valaki azonban az új pénzforgalmi elszámolást választotta, 
az lemondott erről a régi szabályról. 

Az új pénzforgalmi elszámolás választáson alapul. Ennek azonban feltételei is vannak. Olyan 
áfaalany választhatja, aki a tárgy naptári év első napján kisvállalkozásnak minősült, belföldön 
telepedett le, továbbá nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, és nem választott 
alanyi adómentességet. A választás további feltétele, hogy az adóalany összes 
termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélkül számított éves összege 
sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben, sem a tárgy naptári évben várhatóan nem 
haladja meg a 125 millió forintot. 



A pénzforgalmi elszámolás vonatkozik az adóalany által fizetendő olyan általános forgalmi adóra, 
amelyet az adóalanynak az általa belföldön a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített 
termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után kell fizetnie. E feltételnek megfelelő esetben a 
fizetendő adót az adóalanynak az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor kell 

megállapítania. Az áfa-bevallásban szereplő összesítő nyilatkozatot arra az időszakra 
vonatkozóan kell kitölteni, amelyben a teljesítés időpontja szerepelt. Ha például januárban 
volt egy ilyen ügylet, akkor a havonkénti bevallást benyújtóknak legelőször február 20-ig kell 
erről nyilatkozniuk. 

Itt minden kifejezésnek ugyancsak kizáró értelmezése van. Fontos, hogy a pénzforgalmi 
elszámolást választó által teljesített ügyletről, belföldön teljesített ügyletről, és általa 
fizetendő adóról van szó. Ha ezekből valamelyik nem állja meg a helyét, akkor nem ilyen 
elszámolás vonatkozik az ügyletre.  

Igen fontos, hogy a számla kibocsátójának a számlán fel kell tüntetnie a „pénzforgalmi 
elszámolás” kifejezést. Ha ugyanis ez nem szerepel a számlán, akkor arra az értékesítésre, 
szolgáltatásnyújtásra nem alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást, a fizetendő adót a 
teljesítés időpontjában kell megállapítania. Ha ezt a kifejezést nem tüntették fel, akkor a 
hiányosság már nem pótolható (illetve ez az adófizetési kötelezettséget, és az adólevonási 
jog időpontját nem befolyásolja). 

 

Pénzforgalmi áfa  

A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany által a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést 

tartalmazó számlában áthárított adó tekintetében a fizetendő adót az ellenérték 

kézhezvételének, jóváírásának időpontjában kell megállapítani, ezért a pénzforgalmi 

elszámolást nem választó, de pénzforgalmi elszámolású számlát befogadó vevő adólevonási 

joga is ebben az időpontban keletkezik.  

Az általános forgalmi adóról szóló törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 196/B. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalanynak a pénzforgalmi elszámolás 
időszakában az általa belföldön teljesített ügylet áthárított forgalmi adóját – egyes 
kivételekkel – az adót is tartalmazó ellenértéknek a jóváírásakor, kézhezvételekor kell 
fizetendő adóként megállapítania. A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany az Áfa tv. 
196/B. § (2) bekezdés a) pont alá tartozó ügyleteiről kibocsátott számláján köteles a 
„pénzforgalmi elszámolás” kifejezést szerepeltetni [Áfa tv. 169. § h) pont]. Amennyiben a 
pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany az ügyletről kibocsátott számláján nem tünteti 
fel a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést, úgy a számlán szerepeltetett 
termékértékesítésére, szolgáltatásnyújtására a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja, 
ez esetben az ügyletet terhelő fizetendő adót az Áfa tv. 55-58. §-ai alapján kell 
megállapítania.  

  
A pénzforgalmi adózás során az eladó (szolgáltatást nyújtó) oldalon történő alkalmazás 
kihatással van a vevő, illetve szolgáltatást igénybevevő adólevonási joga keletkezési 



időpontjára, még abban az esetben is, ha a vevő (igénybe vevő) saját magára nézve nem 
választott pénzforgalmi elszámolást. 
  
Az adólevonási jog keletkezésének időpontját az Áfa tv. 119. § (1) bekezdése szabályozza, 
mely szerint az adólevonási jog akkor keletkezik – ha e törvény másként nem rendelkezik –, 
amikor az előzetesen felszámított adónak (120. §) megfelelő fizetendő adót meg kell 
állapítani. E rendelkezést a pénzforgalmi elszámolást bevezető, a munkahelyvédelmi 
akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló 2012. évi CXLVI. törvény 2012. október 16-tól kezdődő hatállyal a pénzforgalmi 
adózáshoz kapcsolódóan kiegészítette azon fordulattal, miszerint ide kell érteni azt az esetet 
is, amikor a fizetendő adó megállapítása az Áfa tv-nek a pénzforgalmi elszámolásra 
vonatkozó 196/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint történik. 
  
A módosítás tehát egyértelművé teszi, hogy a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany 
által a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést tartalmazó számlában áthárított adó 
tekintetében a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany levonási joga a 
pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által fizetendő adó megállapításának 
időpontjában keletkezik.  
 
Mivel a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalanynak a pénzforgalmi elszámolás időszaka 
alatt teljesített, Áfa tv. 196/B. § (2) bekezdés a) pont alá tartozó ügylete után a fizetendő 
adót az ellenérték kézhezvételének, jóváírásának időpontjában kell megállapítani, ezért a 
pénzforgalmi elszámolást nem választó, de pénzforgalmi elszámolású számlát befogadó vevő 
adólevonási joga is ebben az időpontban keletkezik.  
 

Személygépkocsi áfája 

Új bekezdéssel egészült ki az Áfa tv. tételes levonási tilalmakat részletező 124. §-a. Ennek 
értelmében 2013. január 1-jétől a személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében 
igénybevett szolgáltatások árában előzetesen felszámított adónak most már csak az 50%-a 
nem vonható le. 

A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges termékek beszerzésének 
áfája továbbra is teljes egészében levonási tilalom alá esik, kivéve, ha annak beszerzése 
továbbértékesítési célú. A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében 
igénybevett szolgáltatások árában előzetesen felszámított adó tekintetében tehát, ha az 
ilyen jellegű költségeknek legalább a felét továbbszámlázza az adóalany, akkor jogot szerez 
arra, hogy ezen költségek áfájának teljes összegét levonhassa. Egy gépkocsijavítás esetében 
a javítási szolgáltatás során így a levonható 50% magában foglalja a teljes adóalap (65.§) 
részét képező tételek áfájának az 50%-át. 

Ugyanakkor a személygépkocsi-üzemeltetési, -fenntartási költségek áfájának levonási tilalma 
alóli egyik kivétel, hogy az előzőekben írtak ellenére a személygépkocsi üzemeltetése, 
fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó mégis teljes 
egészében levonható, ha a szolgáltatásnyújtás fejében járó ellenérték legalább 50%-ban egy 
másik (közvetített) szolgáltatás (15. §) adóalapjába épül be [125. § (1) bekezdés f) pont], 



azaz, ha a személygépkocsi-üzemeltetési, -fenntartási szolgáltatás ellenértékének legalább 
50%-át továbbszámlázzák valamely, más adóalany felé nyújtott szolgáltatás részeként. 

A másik kivétel, hogy a személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében beszerzett 
termékek, igénybevett szolgáltatások árában előzetesen felszámított adó mégis levonható, 
ha az ilyen ügyletek ellenértékét az adóalany a személygépkocsi bérbeadási szolgáltatásának 
adóalapjában, anyagjellegű ráfordításként továbbterheli egy másik adóalanyra [125. § (2) 
bekezdés c) pont]. Lényeges ennél a kivételnél, hogy ez esetben az ilyen szolgáltatás 
részeként továbbszámlázott anyagjellegű szolgáltatás során nem csak a végzett 
szolgáltatások adója, hanem az ezen tevékenység végzéséhez szükséges továbbterhelt 
termékek beszerzését terhelő adó is levonhatóvá válik. Figyeljünk oda, hogy míg az előző 
kivételnél a szolgáltatás továbbterhelése esetén csak a szolgáltatás árában előzetesen 
felszámított adó tekintetében biztosít a törvény mentesítést a levonási tilalom alól, ez 
utóbbinál a termékek is bekerülnek a kivételek közé, és a feltétel teljesülése esetén azok 
adója is levonhatóvá válik. 

 

Egyéb áfa-előírások 

2013-tól életbe lépett azon európai uniós számlázási irányelv, amelynek céljai között 
szerepelt, hogy a közösségi és harmadik országgal életbe lépő ügyleteknél egységesebbek 
legyenek a számla formai követelményei.  

Ezen kívül fontosnak tartották azt is, hogy a papíralapú és az elektronikus számlák egyenlő 
elbírálás alá essenek. Ez annyira komoly cél az Unióban, hogy 2020-ra az elektronikus 
számlát már egyedüli uralkodó formának kívánják elfogadtatni. Emellett az EU irányelve a 
számlára vonatkozóan is kimond alapelveket, amelyek a mi áfatörvényünkbe is bekerültek.  

 

Szolgáltatások teljesítési helye  

A szolgáltatások esetében a teljesítés helyét nagymértékben befolyásolja az, hogy 
adóalanynak vagy nem adóalanynak adjuk el a szolgáltatásunkat.  

Főszabályként, vagyis általános esetben (és ez a leggyakoribb), ha 

- adóalanynak értékesítünk, akkor a megrendelő (vevő) gazdasági letelepedésének helye a 
teljesítés helye (tehát külföldi vevő esetén a másik ország), viszont 

- nem adóalany esetén a szolgáltatást értékesítő adóalany gazdasági letelepedésének helyén 
kell megfizetni az általános forgalmi adót, vagyis az itthoni cég a magyar áfa-törvény szerinti 
áfát számlázza. 

Ezen kívül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény bizonyos 
szolgáltatások eladása esetére külön meghatározza a teljesítés helyét. Ezek a különös 
szabályok nagyobb részben a nem adóalany számára történő értékesítésre vonatkoznak, 



és ez okozza a gyakorlatban a legtöbb tévedést, mert a szöveg értelmezése közben csak a 
szolgáltatás fajtájára koncentrálunk. 

 

Gyakorlati tanácsok az áfa-adóügyi következmények minősítéséhez 

Először arról kell meggyőződnünk, hogy a vevőnk (a szolgáltatásunk igénybevevője) 
adóalany-e, és hol van a gazdasági célú letelepedésének helyszíne, vagyis a székhelye vagy 
állandó telephelye. Mindezt az értékesítés teljesítésének időpontjára kell értelmeznünk és 
bizonyítanunk utólag is.  

A Közösségen belüli szolgáltatásoknál a vevő adóalanyiságáról való meggyőződésnek 
bejáratott útja az érvényes közösségi adószám megkérése, ellenőrzése az eladó által. 

A harmadik országban lévő adóalannyal létesített kereskedelmi kapcsolat esetében a 
vonatkozó EU-rendelet olyan illetőségigazolást vár el a vevőtől, amelyet annak hatósága állít 
ki a hozzáadott-értékadó visszatéríthetősége érdekében.  

A számlázás során azonban egy harmadik országbeli szervezet akkor is a hozzáadottérték-
adó alanyának tekintendő, ha az adott országban nincs ilyen adó (például: USA), de 
egyébként más adók fizetésére kötelezett. Arról azonban meg kell győződnünk, hogy az 
ottani adózási rendszerben résztvevő szervezettel, vagy magánszeméllyel kötünk-e üzletet. 
Adóalanyi státuszát valamilyen cégbejegyzési egyedi azonosító számmal kellene igazolni. 

A gazdasági célból történő letelepedés helyének megállapítása azonban több telephelyű 
vevő esetében is fontos, és a nyilatkozatukra tudunk hagyatkozni. Egy olyan országban, ahol 
a hatóságok nem ismerik a világnyelveket, ki fog nyilatkozatot megfogalmazni a vevő 
számára arról, hogy az alapító okirata szerint hol van a székhelye? Az állandó telephely is 
gazdasági célú letelepedésnek tekintendő. A 282/2011/EU rendelet azt fogalmazza meg, 
hogy ha a vevő adóalany illetékessége határozza meg a szolgáltatás teljesítési helyét, akkor 
a székhelyen kívüli állandó telephelynek a vevő olyan telephelye minősül, amely a 
személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő 
szervezettel rendelkezik a szükségleteinek kielégítésére igénybevett (vásárolt) 
szolgáltatások fogadásához és használatához.  

Tehát igen magas a külföldi kapcsolatok adózási kockázata a kibocsátott számlán nem 
szereplő általános forgalmi adó szempontjából, elsősorban a szolgáltatások tekintetében. 

Előfordul, hogy egy vállalkozásnak nincs közösségi adószáma, de ennek ellenére 
kereskedelmi kapcsolatot létesít az Unióban. Számláját 27%-os általános forgalmi adó 
felszámításával állítja ki az adóalany vevője részére. 

A közösségi adószám igénylése azonban nem az adóalany választásától, akaratától függ. Az 
adózás rendjéről szóló törvény értelmében, amennyiben az adóalany a Közösség más 
tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni, 
kötelező közösségi adószámot kérnie. A közösségi adószám kiváltását szükségessé tevő 



kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és értékesítés - ideértve az általános 
forgalmi adóról szóló törvény szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen 
belüli adómentes termékértékesítést is -, valamint bármely szolgáltatás nyújtása vagy 
igénybevétele. A kereskedelmi kapcsolat bejelentésének elmulasztása mulasztási bírság 
kiszabását vonhatja maga után. 

Az EU végrehajtási rendelete akkor javasolja az – egyébként közösségi adószámmal 
rendelkező – adóalany szolgáltatást értékesítő számára a saját országa áfájának 
felszámítását a számlájában, ha nem tudja igazolni a vevőjének adóalanyiságát. Ilyenkor 
kezeljük a vevőt nem adóalanyként. 

A szolgáltatások adóalany felé, külföldre történő értékesítésére vonatkozó főszabály szerint 
a teljesítés helye az igénybevevő székhelye vagy telephelye. Az ettől eltérő szabályok – 
röviden – a következők: 

- A nem adóalany részére teljesített közvetítői szolgáltatás teljesítési helye az a hely, ahol a 
közvetített ügylet teljesítési helye van.  

- Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások (ingatlanközvetítő, ingatlan-szakértő, 
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatások, használati jog átengedése, építési munkák 
előkészítése, összehangolása) teljesítési helye az ingatlan helye.  

- A személyszállítási szolgáltatás teljesítési helye a ténylegesen megtett útszakasz. Az 
ellenértéket meg kell bontani belföldi és külföldi részre. Ha a személyszállítás külföldre 
történik, vagy onnan hoznak haza utasokat, akkor a belföldi részre jutó ellenérték is 
adómentes. A külföldi fuvardíj pedig az áfa-törvény hatályán kívüli szolgáltatás. 

- Külföldi adóalany részére teljesített teherfuvarozás a főszabály szerint adózik. (Belföldi 
adóalany megrendelő esetén is vannak különleges esetek a 93. és a 102.§ szerint, de ez most 
nem témánk.) Ha a teherfuvarozás megrendelője külföldi nem adóalany, akkor a közösségi 
fuvarozás teljesítési helye az indulás helye. Harmadik országba irányuló vagy onnan induló 
fuvarozás teljesítési helye a megtett útvonal. 

- A szolgáltatások (kulturális, stb.) rendezvényeire belépést biztosító szolgáltatás teljesítési 
helye az a hely, ahol a rendezvényt tartják. Ez mind adóalany, mind pedig nem adóalany 
megrendelők esetében így van. 

- Néhány szolgáltatás a tényleges teljesítési helye szerint adózik, ha a megrendelő nem 
adóalany. 

- A közlekedési eszköz rövid távú bérbeadásának teljesítési helye az a hely, ahol azt az 
adóalany vagy nem adóalany megrendelő rendelkezésére bocsátják.  

- Az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások teljesítési helye a tényleges teljesítés helye. 
Ha a szolgáltatásnyújtás vasúton, vízi- vagy légiközlekedési eszközön történik, és az a 
Közösség területén végzett személyszállítás tartama alatt teljesül, akkor a vendéglátó-ipari 
szolgáltatás teljesítési helye az a hely, ahol a személyszállítás indul.  



- Abban az esetben, ha az elektronikus úton nyújtott szolgáltatás megrendelője olyan nem 
adóalany, aki a Közösség valamely tagállamában minősül letelepedettnek, és a szolgáltatást 
nyújtó harmadik országban rendelkezik gazdasági célú letelepedéssel, akkor a teljesítési hely 
a megrendelő letelepedésének helye. A telekommunikációs szolgáltatásra és a rádiós és 
televíziós műsorszolgáltatásra is ugyanez vonatkozik, azonos feltételek esetén.  

- Az eddigiektől eltérően a közlekedési eszközök - ideértve a vasúti kocsikat is - bérbeadása 
esetében a teljesítés helye  

a) belföld, feltéve, hogy a 37. és 44. § alkalmazásával a teljesítés helye a Közösség 
területén kívüli területre esne, de a tényleges igénybevétel vagy egyébként a 
vagyoni előny szerzése belföldön van; 

b) a Közösség területén kívüli terület, feltéve, hogy a 37. és 44. § alkalmazásával a 
teljesítés helye belföldre esne, de a tényleges igénybevétel vagy egyébként a 
vagyoni előny szerzése a Közösség területén kívüli területen van. 

 

A számlázásra vonatkozó szabályok  

Készpénzfizetési számlák kitöltésének formai követelménye  

a)  "A termék értéke, mely .....% áfát tartalmaz" Ha ez a kifejezés szerepel a számlán, akkor 
a készpénzes számlára 27%-os áfakulcs esetén a 21,26 számot kell beírni. 

Egy nettó 100 Ft értékű tétel és 27 százalékos áfakulcs esetén a tétel bruttó értéke 
100 Ft + 27 Ft = 127 Ft. A számlán azt kell feltüntetni, hogy a bruttó 127 Ft-os érték 
21,26% áfát tartalmaz.  

b) "Az áthárított adó százalékértéke: .....%" 

Ebben az esetben a számlán alkalmazott áfakulcs mértékét kell beírni, vagyis egyszerűen 
27%-ot. 

 

Új előírások 

A  számlákat a mindenkori szabályok szerint kell kiállítania minden adóalanynak, figyelembe 
véve az áfatörvényben leírtakat is. 

2013. január 1-jétől az első és legfontosabb szabály, hogy a vevő adószámát is fel kell 
tüntetni a számlán. Ez elsősorban azokban az esetekben fontos, amikor az áthárított áfa 
mértéke eléri a kétmillió Ft-ot, de azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél ezt a határt 
egyszer átlépték, már minden esetben így kell eljárni. 



A számlákon újfajta záradékokat kell kötelezően feltüntetni a megváltozott adózási módok 
bevezetése miatt az Áfa tv. 169.§-a szerint: 

· „Önszámlázás”, amikor a számlát a terméket beszerző vagy szolgáltatást igénybevevő állítja ki. 

· „Pénzforgalmi elszámolás”, aki ezt az új formát választotta. 

· „Kisadózó”, aki a kisvállalkozói tételes adózást (KATA) választotta. 

· „Fordított adózás”, bizonyos tevékenységeknél 

· „Különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” 

· „Különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” 

· „Különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az adótörvényekkel összefüggésben tavaly októberben 
összefoglalót jelentetett meg  "A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE" címmel. 
Eszerint a módosításokat többek között a Tanács közösségi hozzáadottérték-adó rendszerről 
szóló 2006/112/EK irányelvét (Héa-irányelv) megváltoztató 2010/45/EU irányelv tette 
szükségessé. Az irányelv rendelkezéseit a tagállamok 2013. január 1-jétől kötelesek 
alkalmazni. 

"A számlázási irányelv alapvető célja az elektronikus számlázás és a számlázással 
kapcsolatos egyéb szabályok egyszerűsítése, EU-szinten történő egységesítése az egységes 
piac működésének fejlesztése érdekében. A javasolt módosítások teljes mértékben 
megfelelnek a vonatkozó uniós előírásoknak, figyelembe véve az elektronikus számlázás 
használatának egyszerűsítésére vonatkozó kormányzati célkitűzést is. 

A kormány javaslatából az áfa-szabályozást érintő legfontosabb módosítások az elektronikus 
számlázásra vonatkoznak. A javaslat a számlázási irányelvvel összhangban meghatározza, 
hogy az áfa-szabályok alkalmazásában mit kell elektronikus számlának tekinteni. Ennek 
értelmében elektronikus számlának minősül az a számla, amely tartalmazza az áfa-
szabályozásban kötelezően előírt adatokat, és amelyet elektronikus formában bocsátottak 
ki és fogadtak be. A formátumot az adóalany választja meg: a módosítást követően 
például elektronikus számlának minősülhet az e-mail PDF-melléklettel is. Az elektronikus 
számlázás alkalmazhatóságának továbbra is feltétele a számlát befogadó beleegyezése, 
hiszen a számla befogadásának a számlát befogadó részéről technikai feltételei vannak. A 
kormány a papíralapú és az elektronikus számlák közötti különbségek megszüntetése 
érdekében azonos feltételeket javasol az elektronikus és a papíralapú számlák esetében. 
Ennek értelmében a számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzési idejének végéig 
biztosítani kell: 
1. a számla eredetének hitelességét (az eladó és a számlában ekként feltüntetett személy 
azonos), 
2. adattartalmának sértetlenségét (a számla tartalmát nem változtatták meg) és 



3. olvashatóságát (a számla az ember számára olvasható). 
 

A módosítás értelmében  ezen követelmény bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással 
elérhető,amely a számla és a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás között 
megbízható ellenőrzési kapcsolatot létesít." 

A módosított jogszabály az elektronikus számla eredetének hitelességére és adattartalmának 
sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelésre ad megoldást (minősített 
elektronikus aláírás, illetve EDI) ,  ami nem zárja ki az egyéb ellenőrzési lehetőségeket.  Az 
áfatörvény a következőket tartalmazza: 

168/A. § (1) A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó 
időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma 
sértetlenségét és olvashatóságát. 
 
(2) Az (1) bekezdésben említett követelménynek bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással 
eleget lehet tenni, amely a számla és a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás között 
megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít. 
 

Egy turisztikai kezdő vállalkozás és az általános forgalmi adózás kapcsolata 

Mikor áfaköteles egy tevékenység?  

A vállalkozási tevékenység megkezdésekor fontos kérdés, hogy a választott gazdasági 
tevékenység áfaköteles lesz-e?  

A jelenleg hatályos áfatörvény értelmezi azt a gazdasági tevékenységet, amely főszabály 
szerint általános forgalmi adókötelezettséget von maga után.  

Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres 
jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt 
eredményezi, és annak végzése független formában történik.  

Gazdasági tevékenység körébe tartozik különösen a termelésre, forgalmazásra irányuló 
ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi tevékenység, valamint az egyéb szolgáltatói 
tevékenység, ideértve a szellemi szabadfoglalkozásként folytatott tevékenységeket is.  

Az általános forgalmi adózás rendszerében az adóalanyok a termékhez vagy a 
szolgáltatáshoz saját maguk által hozzáadott érték után adóznak. Főszabály szerint az 
adóalany az értékesítéskor az eladási árban felszámított (áthárított) adó összegéből a 
beszerzéseit terhelő előzetesen felszámított adót levonhatja.  

Általános forgalmi adókötelezettség alá esik az adóalany által (adóalanyi minőségében) 
belföldön és ellenérték fejében teljesített - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) szabályai szerint belföldön teljesítettnek minősülő - 
termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, a Közösségen belüli egyes, belföldön és ellenérték 



fejében teljesített termékbeszerzés, valamint a termékimport. Ez utóbbi attól függetlenül, 
hogy a terméket importáló adóalany vagy annak nem minősülő személy.  

Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az 
adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (teljesítés). Az adófizetési kötelezettség 
beáll abban az esetben is, ha teljesítés hiánya ellenére számlakibocsátás történik. Kivéve, ha 
a számlán a termék értékesítőjeként, illetve a szolgáltatás nyújtójaként szereplő személy 
vagy szervezet kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a számlakibocsátás ellenére teljesítés nem 
történt, vagy teljesítés történt ugyan, de azt más teljesítette, és ezzel egyidejűleg a 
kibocsátott számla érvénytelenítéséről is haladéktalanul gondoskodik, illetőleg - nevében, de 
más által kiállított számla esetében - az előbbiekben meghatározottak fennállásáról 
haladéktalanul értesíti a számlán a termék beszerzőjeként, szolgáltatás igénybevevőjeként 
szereplő személyt, szervezetet. A fizetendő adót - eltérő rendelkezés hiányában - a 
teljesítéskor kell megállapítani.  

 

Az áfa-körbe való bejelentkezés szabályai  

Az adóköteles tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó adóhatósági bejelentkezéskor (mely 
adott esetben történhet egyablakos rendszerben, pl. a cégbíróságon keresztül) dönteni kell 
az általános forgalmi adókötelezettséggel kapcsolatban. A cégalapításkor a bejegyzési 
kérelem része az adózási módról való nyilatkozat. A bejelentkezéshez rendszeresített 
formanyomtatványon meg kell jelölni, hogy az érintett személy alanya lesz-e az általános 
forgalmi adónak, vagy sem, és ha igen, akkor a következőkről is nyilatkozni kell:  

- kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet 
végez-e,  

- egyes ingatlanok értékesítésére, bérbeadására az adómentesség helyett az adókötelessé 
tételt, vagyis áfa-fizetési kötelezettséget választja-e,  

- alanyi adómentességet választ-e,  

- adófizetési kötelezettségét az Áfa-tv-ben meghatározott általános szabályok alapján 
és/vagy valamely különleges adózási mód alapján állapítja-e meg,  

- a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván-
e létesíteni (kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és értékesítés, valamint a 
szolgáltatásnyújtás és igénybevétel). Például bejelentést igényel az is, ha az adóalany 
kizárólag az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi 
termékértékesítés miatt válik az általános forgalmi adó alanyává, és az adómentes 
termékimportot nem közvetett vámjogi képviselővel teljesíti, illetőleg be kell jelenteni azt is, 
ha az adóalany az Áfa tv. szerinti közvetett vámjogi képviselőként jár el.  

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilatkozatra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a 
bejelentkezésre rendszeresített nyomtatványok F jelű lapja szolgál (az egyéni vállalkozók és a 
cégbejegyzésre kötelezett személyek részére az önkormányzati /okmányirodai/ és a 



cégbírósági bejelentkezésre vonatkozó jogszabályok mellékleteiben meghatározott, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresítetthez hasonló adattartalmú áfa-nyilatkozat 
szolgál).  

Az adatlapok kitöltésére célszerű kiemelt és gondos figyelmet fordítani, mivel az egyes 
adózási módok választásának, a bejelentett adatokban bekövetkezett változásnak 
jelentősége van az adóalany általános forgalmi adó-kötelezettségének megállapítása 
szempontjából.  

Így például, amennyiben az adóalany az egyébként adómentes körbe tartozó ingatlan-
értékesítésre és/vagy bérbeadásra adófizetési kötelezettséget választ, attól a választás évét 
követő ötödik naptári év elteltéig nem térhet el.  

Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséhez, illetve cégbejegyzéshez kötött 
tevékenységek, adóalanyok esetében az általános forgalmi adóval kapcsolatos 
nyilatkozattételt nem az adóhatóságnál, hanem az okmányirodánál, illetve a cégbíróság felé 
kell megtenni. A cégbírósági, illetve okmányirodai nyilvántartásba vételre nem kötelezettek, 
illetve a már működő adóalanyok az általános forgalmi adó-kötelezettséggel kapcsolatos 
változásról már közvetlenül az adóhatóság felé nyilatkoznak.  

 

A kezdő vállalkozás mérlegelése: alanyi adómentesség  

Fontos kérdés az áfa-körbe való tartozás megállapítása után, hogy a bevételek és a költségek 
alakulása miként alakul (alakulhat). Ez kezdő vállalkozóknál egyfajta becslés, amelynek 
hatása van az áfa-fizetési kötelezettségre. Az alanyi adómentesség előnye az, hogy az azt 
választó adóalany főszabályként adófizetésre nem kötelezett, egyes értékesítései és 
beszerzései kivételével - amelyekre vonatkozóan nem járhat el alanyi mentes minőségében - 
nem terheli fizetési kötelezettség. Hátránya ennek az adózási módnak, hogy az adózó adó 
levonására nem jogosult. Így bejelentkezéskor célszerű mérlegelni, hogy a tevékenységgel 
kapcsolatban lesznek-e nagyobb kiadások - pl. üzlethelyiség kialakítása, nagy értékű eszközök 
beszerzése vagy nagyobb összegű bérleti díj -, mert a beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen 
felszámított adó alanyi adómentesség választása esetén nem vonható le.  

Az adóalany, aki gazdasági céllal belföldön telepedett le (vagyis tevékenységének székhelye, 
állandó telephelye van belföldön), vagy ennek hiányában lakóhelye vagy szokásos 
tartózkodási helye van belföldön, jogosult alanyi adómentességet választani akkor, ha a 
bejelentést megelőző adóévben az általa teljesített termékértékesítések és 
szolgáltatásnyújtások összesített ellenértéke, valamint a bejelentés adóévében a gazdasági 
tevékenysége után ésszerűen várható bevétele nem haladja meg az alanyi adómentesség 
választására jogosító összeghatárt. Az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár 
a hatályos szabályok szerint 6 millió forint.  

A tevékenységét év közben megkezdő adóalany a belföldi nyilvántartásba vételével 
egyidejűleg történő bejelentkezésekor is választhatja az alanyi adómentességet. Ekkor 
elegendő azon feltétel teljesülésének valószínűsítése, hogy a bejelentés adóévében a 



gazdasági tevékenysége után ésszerűen várható bevétele időarányosan nem haladja meg az 
alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt.  

Azonban, ha a tevékenységét év közben kezdő adóalany bejelentkezéskor nem élt a választás 
jogával, akkor alanyi adómentességet legkorábban a bejelentkezést követő adóévre 
választhat. A következő adóévre vonatkozó választás bejelentését legkésőbb december 31-ig 
meg kell tenni. Az alanyi adómentességet választó adóalanyt - az általános szabályok szerint 
adózó adóalanyokhoz hasonlóan - terheli a számla-, illetve a nyugtaadási kötelezettség. Az 
alanyi adómentes adóalany által kibocsátott számlában áthárított adómérték nem 
szerepelhet, és a számlában egyértelműen utalni kell a mentességre, például rá kell írni az 
"alanyi adómentes" "AM" szövegrészt, vagy más módon utalni kell az alanyi 
adómentességre.  

Az alanyi adómentesség az adóév (tárgy naptári év) végéig választható. Kivéve, ha az adózó 
KATA alá jelentkezik be 2013-ban. Általában azonban csak az adóév elteltét követően lehet 
ismét élni a választás jogával. Az adóhatósághoz csak változtatás esetén kell ismét 
bejelentést tenni. Az alanyi adómentesség a választásra jogosító összeghatár túllépésével 
megszűnik, és ezt a változást az értékhatár elérését követő 15 napon belül az adóhatósághoz 
be kell jelenteni. 

Az alanyi adómentesség értékhatár-túllépés miatti megszűnését követő második adóév 
végéig alanyi adómentesség nem választható.  

 

Adó alóli (tárgyi) mentesség  

Az Áfa tv. egyes közösségi, egészségügyi, szociális, oktatási, sporttevékenységeket mentesít 
az általános forgalmi adó alól. Így például az egyetemes postai szolgáltatás, a humán 
egészségügyi szolgáltatás, az oktatási tevékenységek széles köre, az együttműködő közösség 
által a tagjainak a közös cél elérése érdekében nyújtott szolgáltatatás stb. után - amennyiben 
azt közszolgáltató vagy az érintett szakma gyakorlásához előírt feltételeknek megfelelő 
engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújtja - nem kell általános forgalmi adót felszámítani és 
fizetni, de az ehhez kapcsolódó beszerzéseket terhelő adó sem vonható le. Ezen közérdekű 
jellegére tekintettel adómentes értékesítések körét az Áfa tv. határozza meg, és ennek 
alkalmazása szempontjából az ügylet tartalmán túl jelentősége van annak is, hogy a 
szolgáltató az e jogszabályhelyen előírt feltételeknek megfelel-e. Ebbe a speciális jellegére 
tekintettel adómentes körbe tartoznak például egyes biztosítási, pénzügyi, szerencsejáték-
szolgáltatások. Ezen kívül ide tartozik egyes ingatlanok értékesítése, bérbeadása, amely 
ügyletekre adómentesség helyett adókötelezettség választható (ez esetben adót kell 
felszámítani és fizetni, de az adólevonási jogot is lehet gyakorolni a jogszabályi feltételek 
fennállása esetén).  

 

Példák, kérdések-válaszok az általános forgalmi adóról 

 



Kérdés: Az Európai Unió Tanácsa 2011. március 15-én elfogadott 282/2011/EU rendelete a 
közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási 
intézkedéseit tartalmazza. A rendeletnek valóban az a jellemzője, hogy minden tagállamra 
nézve kötelező anélkül, hogy a nemzeti jogban bármilyen intézkedést igényelne, így 
közvetlenül alkalmazható? 

Válasz: Igen. 

A rendelet célja a hozzáadottértékadó-rendszer egységes alkalmazásának biztosítása, 
különös tekintettel az adóalanyokra, a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra, illetve 
az adóztatandó ügyletek teljesítési helyére. A jogszabály kimondja, hogy a végrehajtási 
intézkedések egyedi rendelkezéseket tartalmaznak bizonyos alkalmazási kérdésekre 
vonatkozóan, amelyek célja, hogy - kizárólag ezekben az egyedi esetekben - az Európai Unió 
egészében egységes bánásmódot biztosítsanak. Más esetekre ezért nem lehet azokat 
kiterjeszteni, és - megfogalmazásuk figyelembevételével - azokat megszorítóan kell 
alkalmazni.  

Kérdés: Mindig vizsgálni kell, hogy hol van az adóalany gazdasági székhelye?  

Válasz: Igen. 

A rendelet kimondja, hogy az adóztatandó ügyletek teljesítési helyének megállapítására 
vonatkozó szabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében egyértelműsíteni kell 
az olyan fogalmakat, mint gazdasági tevékenység székhelye, állandó telephely, lakóhely és 
szokásos tartózkodási hely. A Bíróság ítélkezési gyakorlatát figyelembe véve, a lehető 
legegyértelműbb és legobjektívebb kritériumok alkalmazásával elő kell segíteni e fogalmak 
gyakorlati alkalmazását. Így például egy egyszerű postai cím nem fogadható el az adóalany 
gazdasági tevékenységének székhelyeként.  

A rendelet a gazdasági tevékenység székhelyének meghatározására új eljárást, 
feltételrendszert vezet be. Ennek értelmében az adóalany gazdasági tevékenységének 
székhelye egyben a vállalkozás központi ügyvezetésének is a helye. Ez a hely eltérhet a 
cégjogi értelemben a társaság alapításakor bejegyzett székhelytől, valamint az üzletvezetés 
helyétől is.  

Az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye meghatározása során a rendelet szerint a 
következő tényezőket kell figyelembe venni: hol hozzák meg a vállalkozás irányítására 
vonatkozó alapvető döntéseket; hol van a vállalkozás létesítő okirat szerinti székhelye; hol 
van az ügyvezetés üléseinek helye. Ha e szempontok figyelembevételével nem határozható 
meg egyértelműen a gazdasági tevékenység székhelye, akkor a fenti tényezők közül annak 
van döntő szerepe, hogy hol hozzák a vállalkozás irányítására vonatkozó alapvető 
döntéseket, vagyis mi a központi ügyvezetés helye.  

 

Kérdés: Hol változhat a számlázási mód?  

http://openx.dashofer.hu/delivery/ck.php?n=28e53562&cb=1272
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Válasz: Az új rendelkezések azon társaságok tekintetében meghatározó jelentőségűek, 
amelyek szolgáltatást nyújtanak egy olyan cégnek, amelynek bejegyzett székhelye 
külföldön van, de a rendelet szerinti gazdasági tevékenység székhelye Magyarországon, 
mivel ebben az esetben könnyen előfordulhat, hogy a szolgáltatást áfásan kell számlázni.  

Azon társaságok esetében is vizsgálható a székhely, amelyek szolgáltatást vesznek igénybe 
egy olyan cégtől, amelynek bejegyzett székhelye belföldön van. Ebben az esetben azt kell 
vizsgálni, hogy az - áfásan számlázó – szolgáltató gazdasági tevékenységének székhelye 
valóban Magyarországon van-e.  

Figyelemmel kell lenni az új rendelkezésekre akkor is, ha azon cégcsoportban, amelyhez a 
társaság tartozik, van Magyarországra szolgáltatást nyújtó, külföldi bejegyzésű, de 
ténylegesen Magyarországon tevékenykedő, a rendelet feltételei szerint magyarországi 
gazdasági székhellyel rendelkező társaság. Ebben az esetben a tényleges belföldi 
szolgáltatónak magyar áfát kell felszámítania a számlán.  

Összefoglalva a Tanácsi rendelettel összefüggő kérdésekre adott válaszokat elmondható, 
hogy ha egy vállalkozás külföldön bejegyzett székhelyű vállalkozásnak nyújt, vagy ha egy 
Magyarországon bejegyzett székhelyű cégtől vesz igénybe szolgáltatást, vizsgálnia kell a 
282/2011/EU rendelet szabályai szerinti "gazdasági tevékenység székhelyét" is, mert ez 
lesz irányadó az általános forgalmi adó felszámításához, vagy a fordított adózás 
alkalmazásához.  

 

Kérdés: Az állandó telephelyet mikor fontos vizsgálni? 

Válasz: Akkor, ha részt vesz a teljesítésben.  

Az áfa-irányelv szerint "állandó telephely" bármely olyan telephely, amely a személyi és 
tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik 
a szükségleteinek kielégítésére igénybe vett szolgáltatások fogadásához és használatához.  

A rendelet az állandó telephely fogalmát pontosabban értelmezi. Azon esetekben, amikor 
egy vállalkozás adóköteles ügyletet teljesít abban az országban, amelyben állandó 
telephellyel rendelkezik, kérdésként merül fel, hogy kell-e áfát felszámítania a számlán, 
avagy fordított adózást kell alkalmaznia.  

Az a tény, hogy valamely telephely általános forgalmi adószámmal rendelkezik, önmagában 
nem elegendő annak megállapításához, hogy az adóalany állandó telephellyel rendelkezik.  

A rendelet e tekintetben szintén elhatároló ismérveket, feltételeket határoz meg. Ezek 
szerint vizsgálni kell, hogy az állandó telephely részt vesz-e a teljesítésben. Az a tény, hogy 
a vállalkozás rendelkezik az adott országban állandó telephellyel, még nem jelenti azt, hogy 
az állandó telephely az adott országban teljesülő termékértékesítés, illetve 
szolgáltatásnyújtás teljesítésében részt vesz. Ha például az állandó telephely kizárólag 
adminisztratív feladatokat végez, úgy az nem vesz részt a vállalkozás tényleges gazdasági 
tevékenységében. Ezzel kapcsolatban vizsgálni kell azt, hogy az állandó telephely a saját 



adószáma alatt milyen teljesítésű számlákat bocsátott ki. A teljesítésben résztvevő telephely 
saját adószámát alkalmazza  

Ugyanakkor, ha a társaság gazdasági tevékenységének székhelye belföldön van, akkor a 
székhelyt mindig a teljesítéssel érintettnek kell tekinteni a társaság által belföldön 
teljesített ügyletek esetében. Így a Magyarországon általa nyújtott szolgáltatásokat akkor is 
magyar áfa felszámításával kell számláznia, ha a társaság egyébként rendelkezik külföldi áfa 
telephellyel. Ebben az esetben ugyanis nem kell vizsgálni, hogy a székhely a teljesítésben 
részt vesz-e. Ez azt is jelenti, hogy ha az adott társaságnak szolgáltatást nyújtó adóalany 
gazdasági tevékenységének székhelye belföldön van és erről a szolgáltatást igénybe vevő 
társaság megbizonyosodott, akkor a társaság befogadhat áthárított áfát tartalmazó számlát.  

Fordított helyzetben, amennyiben az adott társaság külföldön rendelkezik telephellyel, és a 
telephely a külföldi teljesítési helyű szolgáltatás teljesítésében érintett, akkor a társaság 
nem bocsáthat ki számlát a magyar adószáma alatt, hanem azt a külföldi telephely 
adószáma alól kell megtennie.  

Ha valamely társaság külföldinek nyújt főszabály szerinti szolgáltatást, akkor csak abban az 
esetben számlázhat áfa nélkül, ha kellő gondossággal meggyőződött arról, hogy a vevője 
adóalany, adóalanyi minőségében veszi igénybe a szolgáltatást, és nincs belföldön áfa 
telephelye, illetve, ha van telephelye, az a szolgáltatás igénybevételével nem érintett. Ha a 
társaság bizonyos szolgáltatásokat (marketing, reklám, tanácsadás, ügyviteli szolgáltatások, 
jogok átengedése, stb.) nyújt harmadik országbeli igénybe vevő részére, akkor csupán arról 
kell meggyőződnie, hogy a megrendelőnek nincs belföldön telephelye, illetve, ha van 
telephelye, az a szolgáltatás igénybevételével nem érintett.  

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó szabályok alkalmazásához kizárólag az 
adóztatandó tényállás teljesítésének időpontjában fennálló körülményeket kell figyelembe 
venni. A szolgáltatások igénybevételében ezt követően bekövetkező bármilyen változás nem 
befolyásolja a szolgáltatás teljesítési helyének meghatározását, feltéve, hogy nem követtek 
el joggal való visszaélést.  

 

Kérdés:  Az előlegfizetés ténye – bármilyen elnevezéssel is illetjük azt – az általános 

forgalmi adó rendszerében adófizetési kötelezettséget keletkeztet?  

Válasz: Igen. Mégpedig annak kell áfát fizetni, aki az előleget kapja, vagyis annak, aki később 
majd a terméket értékesíti, a szolgáltatást nyújtja. Előlegnek kell tekinteni – az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében –, ha a termék értékesítésének 
teljesítését vagy a szolgáltatás nyújtását megelőzően az ügylethez kapcsolódóan pénz vagy 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz átadására kerül sor, mely az ügylet ellenértékébe 
beleszámít.  

Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően pénz vagy 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt  
(a továbbiakban: előleg) juttatnak, a fizetendő adót az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor 



kell megállapítani. Ez jelenti a teljesítés időpontját, és ezt a dátumot kell ráírni a kapott 
előlegről az eladó által kibocsátott számlára is.  

A jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő áfa arányos összegét 
is tartalmazza (59. §). Az előleg összege tehát minden esetben bruttó összegnek tekintendő, 
ezért az eladónál jóváírt összegből visszafelé, a fordított százalékértékkel kell az adóalapot és 
a fizetendő adót meghatározni.  

A pénzhelyettesítő eszközzel történő fizetés nem tartozik bele az előleg fogalmába, ezért 
áfa-fizetési kötelezettséget sem keletkeztet, és levonható adó sincs.  

Pénzhelyettesítő eszköz: utalvány, egyéb fizetési megbízás vagy ígérvény - ide nem értve a 
pénzt és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt -, ha azzal a kötelezett pénztartozást térít 
meg, feltéve, hogy annak jogosult általi elfogadásával a jogosult eredeti pénzkövetelése a 
kötelezettel szemben megszűnik.  

Vannak olyan jogcímeken történő előre fizetések - függetlenül attól, hogy mivel történik a 
pénzügyi teljesítés -, amelyek nem tekintendők előlegnek, így áfát sem tartalmaznak. 
Ezeknek a tételeknek az alapvető ismérve az, hogy az ellenértékbe nem számíthatók bele. 
Ilyenek lehetnek például, az óvadék, a kaució, opciós díj, ügyvédi letét, ajánlati biztosíték 
stb. Abban az esetben azonban, ha az ügyvéd úgy fogalmazza meg a szerződést, hogy az 
összeg az ellenértékbe betudható, akkor ezek is előlegnek tekinthetők, mert a szerződést 
annak tartalma alapján kell minősíteni. Jó példa erre az esetre, ha az ügyvédi letétet a 
megfogalmazott feltételek teljesülését követően az ügyvéd átadja az eladónak. Az átadás 
napjától az ilyen összeg már beleszámít az ügylet ellenértékébe, tehát ekkortól előlegnek 
tekintendő és adófizetési kötelezettséget keletkeztet.  

Megjegyzem, hogy a foglaló is előleg. Természetesen, ha visszatéríti az eladó, akkor sztornó 
számlát kell kibocsátania.  

Vannak olyan esetek is, amikor az előleg fizetése nem keletkeztet általános forgalmi 
adófizetési kötelezettséget. Közös vonásuk ezeknek az ügyleteknek, hogy az eladónak (az 
értékesítőnek) valamilyen okból nem kell áfát fizetni. Ezek az ügyletek például:  

 az adómentes értékesítések,  
 a fordított adós ügyletek,  
 a közösségből történő termékbeszerzés,  
 a külfölditől igénybevett szolgáltatások, kivéve, ha a teljesítés helye az Áfa tv. 37. §-a 

alapján belföld.  

Amennyiben az értékesítés ellenértéke, valamint az annak részét képező előleg összege, és 
így az adó alapja devizában van kifejezve, az előleg forintra történő átszámításához az 
áfatörvény szerint kell eljárni. Emlékeztetőül:  

 vagy a belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában jegyzett 
eladási árfolyamát használjuk, vagy  



 a Magyar Nemzeti Bank által hivatalosan közzétett árfolyamot, feltéve, hogy a 
forintra történő átszámításra kötelezett adózó így dönt, és erről a döntéséről az 
állami adóhatóságnak előzetes bejelentést tesz.  

Az 59. § különös szabálya szerint már az ügylet áfatörvény szerinti teljesítését megelőzően 
adófizetési kötelezettség keletkezik az előlegként kapott összeg után. Erre való tekintettel az 
értékesítés áfatörvény szerinti teljesítésekor az előleg tekintetében már nem keletkezik 
újabb adófizetési kötelezettség. Ezzel a 80. § szabálya is összhangban van, mivel annak (1) 
bekezdés a) pontja alapján az előleg átvételekor érvényes árfolyamot rendeli el alkalmazni, a 
c) pont pedig egyéb esetben (ideértve az előleggel érintett ügyletet is, a fennmaradó 
kötelezettség tekintetében) az ügylet teljesítésekor érvényes árfolyam alkalmazását írja elő.  

Ennek megfelelően, előleg fizetése esetén az Áfa tv. 80. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 
a fizetendő adó megállapításakor - előleg esetén ez az Áfa tv. 59. §-a értelmében az előleg 
átvételének, jóváírásának időpontja - érvényes, a 80. § (2) bekezdése szerinti árfolyam 
alkalmazandó a külföldi fizetőeszközben kifejezett előlegszámla adóalapjának forintban 
történő meghatározásakor.  

Az értékesítés teljesítésekor az ügyletre vonatkozó számlában - mivel az előleg és a 
fennmaradó összeg eltérő időpontban, külön-külön képez adóalapot - az adóalapot meg kell 
bontani, tekintettel arra, hogy az adó alapjának forintra történő átszámításakor az előlegre 
és a fennmaradó összegre különböző időpontban érvényes árfolyam alkalmazandó.  

A külföldi fizetőeszközben kifejezett adóalap esetében az ellenértékfizetési-kötelezettség 
devizában fejezendő ki, a forintban történő meghatározás az Áfa tv. 172. §-a alapján a 
számlán kötelezően forintban szerepeltetendő adóösszeg meghatározásához (és az 
adóbevalláshoz) szükséges és alkalmazandó.  

Az előzőekből következően az előleg után már megfizetett áfa összegét az előleg átvétele, 
jóváírása és az értékesítés áfatörvény szerinti teljesítési időpontja közötti árfolyamváltozás 
már nem befolyásolja. A végszámlában az eladó az értékesítés teljesítési időpontjában 
érvényes árfolyamon számítja át a végösszeg és az előleg közötti különbözetet forintra.  

Devizában adott előleg két esetben fordulhat elő (beszerzések):  

 amikor belföldi áfaalany számláz (értékesít) devizában egy másik belföldi 
adóalanynak (ilyenkor fizetendő áfa keletkezik),  

 illetve, amikor belföldi áfaalany, adózó ad előleget külföldi áfaalanynak (előzetesen 
felszámított levonható áfa nincs).  

A határozott időszakonkénti ügyletek esetében nem értelmezhető az előleg fogalma. 
Elszámolási időszakos a teljesítés, ha a felek között folyamatos jogviszony van, amelynek 
során a közöttük megvalósult teljesítésekről az általuk megállapodott időszakokra 
vonatkozóan összevontan számolnak el.  

Tehát az általános forgalmi adóról szóló törvény 59. §-ának előlegre vonatkozó szabálya az 
Áfa tv. 58. §-a szerint teljesülő ügyletek esetén nem értelmezhető, mert előlegről csak abban 
az esetben beszélünk, ha a beszerző vagy igénybevevő adóalanynak szerződéses vagy 



jogszabályon alapuló kötelezettsége van a teljesítést - azaz az Áfa tv. 55-58. §-ai szerinti 
teljesítési időpontot - megelőzően az ellenérték egy meghatározott részét, esetleg egészét 
megfizetni. Ez azt is jelenti, hogy nem minősül előlegfizetésnek, így a normál szabályok 
szerint adózik az ügylet, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján a 
teljesítés napja előtt fizet.  

Az Áfa tv. 58. §-ában foglalt szabálynak a lényege ugyanakkor éppen az, hogy az adott ügylet 
vonatkozásában az ügyletre vonatkozó bármely fizetési határidő teljesítési időpontnak 
minősül.  

Az előlegként megfizetésre kerülő összegnek is - értelemszerűen - van egy fizetési határideje, 
ami egyben azt is jelenti, hogy az Áfa tv. 58. §-a szerint minősülő ügyletekre tekintettel előre 
átadott összeg nem az Áfa tv. 59. §-a szerinti előleg, hanem az adott elszámolási időszakra 
vonatkozó, a végfizetési határidőtől különböző másik fizetési határidőben térítendő összeg, 
azaz tulajdonképpen egy újabb 58. § szerinti teljesítési időpont.  

 

Kérdés: Hogyan kell könyvelni az előlegeket? 

Válasz: Az adott előleg jellegét tekintve követelés. A kapott előleg kötelezettség. Ettől 
függetlenül a számviteli törvény az adott előlegek közül három típust kiemel, külön 
szabályokat állapítva meg a könyvelésükre. Ezek a következők:  

 immateriális javakra adott előleg,  
 beruházásra adott előleg,  
 készletre adott előleg.  

A külön szabály annak érdekében rendelkezik, hogy a mérlegben ezeket az előlegeket a 
megfelelő eszközcsoportoknál kell szerepeltetni. Értékelésükre azonban a követelésekre 
vonatkozó értékelési szabályokat kell alkalmazni.  

Létezik szolgáltatásra adott, vagy kapott előleg is, melyet szintén követelésként, 
kötelezettségként kell könyvelni.  

 

A vevőtől kapott előleg könyvelése az eladónál  

Az előleg kézhezvételekor, illetve a banki jóváírás időpontjával megegyezően (ez a teljesítés 
időpontja az eladó által kibocsátott számlán): 

T 384. Elszámolási betétszámla  
K 453. Vevőktől kapott előlegek  
K 467. Fizetendő általános forgalmi adó  

Az értékesítés teljesítésének időpontjában az ügylet teljes ellenértékének könyvelése:  



T 311. Belföldi vevőkövetelések  
K 911. Utasoknak értékesített szolgáltatások nettó árbevétele  
K 467. Fizetendő általános forgalmi adó  

Ezzel egyidejűleg történik az előleg átvezetése, melyet a végszámlában is fel kell tüntetni:  

T 453. Vevőktől kapott előlegek  
T 467. Fizetendő általános forgalmi adó  
K 311. Belföldi vevőkövetelések  
 
 
Adott előleg könyvelése a vevőnél  

A bankértesítő értéknapján könyveljük az adott előleget:  

T 353. Adott előlegek  
K 384. Elszámolási betétszámla  

Amikor az eladó megkapta az előleget, számlát küld, ebben szerepel a levonható általános 
forgalmi adónk is, melyet lekönyvelünk:  

T 466. Előzetesen felszámított áfa  
K 353. Adott előleg  

Megjön a számla a szolgáltatásról, melyet a teljesítés időpontjával könyvelünk:  

T 811. Utas javára megrendelt szolgáltatások  

T 466. Előzetesen felszámított áfa  
K 454. Szállítók  

Az előleg összevezetése az ellenértékkel:  

T 454. Szállítók  
K 353. Adott előleg  
K 466. Előzetesen felszámított áfa  

Figyelem!  

 Az előleg meghatározásának kérdésében a legfontosabb szempont az, hogy 
beleszámít-e az értékesítés ellenértékébe vagy nem. Ezért rendkívül fontos kérdés, 
hogy az adott ügyletre vonatkozó szerződés hogyan van megfogalmazva, mert ettől 
függ az általános forgalmi adó fizetésének kötelezettsége, néhány kivételtől 
eltekintve.  

 Akkor is szükséges végszámlát adni az adóalany vevőnek, ha ő előlegként kifizette a 
teljes ellenértéket. Ilyenkor a végszámla egy elszámolási számla, amely pénzügyi 
rendezést nem igényel.  



 Az előleg visszafizetése esetén - ha az ügylet meghiúsul - módosító számlát kell 
kiállítani, de ez csak akkor lehetséges, ha az összeg visszafizetése ténylegesen 
megtörtént.  

 Megjegyzem, hogy a számviteli politikánktól függően különböző lehet a számvitelben 
használt árfolyam és az általános forgalmi adó rendszerében használt árfolyam. 

 

Kérdés: Az importszolgáltatáshoz kapcsolódóan fizetett előleg hogyan adózik?  

Válasz: Amennyiben a szolgáltatás teljesítésének helye belföld, de a szolgáltatás nyújtója 
nem rendelkezik a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett székhellyel, telephellyel belföldön, 
akkor a szolgáltatást megrendelő belföldi adóalany kötelezett adófizetésre az igénybevett 
szolgáltatás ellenértéke után (importszolgáltatás).  

Ha a teljesítés helye az Áfa tv. 37. §-a alapján belföld, valamint a belföldi adóalany 
megrendelő előleget fizet a szolgáltatás nyújtójának, akkor az előleg után is áfát kell fizetni.  

Az adófizetési kötelezettség az általános szabály szerint a jóváírás, átadás napján keletkezik.  

Az előleg nem tartalmazza a fizetendő adót, az adót az előleg, mint adóalap után kell 
felszámítani.  

A megrendelőnek a szolgáltatás teljesítésének időpontjában szintén adófizetési 
kötelezettsége keletkezik, de már csak az előleget meghaladó ellenérték képezi az adó 
alapját. 

  

Kérdés: Milyen szabályokat kell alkalmazni 2013-ban a számla kiállításakor? 

Válasz: A számlák kiállítását a mindenkori szabályok szerint kell kiállítania minden 
adóalanynak, figyelembe véve az áfatörvényben leírtakat is. 

2013. január 1-jétől az első és legfontosabb szabály, hogy a vevő adószámát is fel kell 
tüntetni a számlán. Ez elsősorban azokban az esetekben fontos, amikor az áthárított áfa 
mértéke eléri a kétmillió Ft-ot, de azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél ezt a határt 
egyszer átlépték, már minden esetben így kell eljárni. 

A számlákon újfajta záradékokat kell kötelezően feltüntetni a megváltozott adózási módok 
bevezetése miatt az Áfa tv. 169.§-a szerint, az utazási irodáknál például az alábbit: 

   „Különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” 

Ezek a záradékok fontos információt szolgáltatnak az áfa-levonási jog gyakorlásához és egyéb 
adatszolgáltatás teljesítéséhez. A számla kiállítója mulasztási bírságot kockáztat, ha nem 
tünteti fel a záradékokat. 



Mindkét fél érdeke a korrekt számla kiállítása, így kerülhetők el az ezzel kapcsolatos bírságok 
és adóhiányok. 

 

Kérdés: Lehet-e pro forma számlát kiállítani? 

Válasz: A pro forma számla  – díjbekérő - olyan bizonylat, amelyet a megrendelést követően, 

de a teljesítést megelőzően az eladó küld a vevő részére. A vevő, a megrendelő ennek 

alapján kifizetheti az általa rendelt - vagy megrendelésre felkínált - termék vagy szolgáltatás 

ellenértékét.  

Díjbekérő kiállítására csak akkor van lehetőség, ha a vevő banki átutalással, illetve készpénz-
átutalási megbízással (csekk) előre kifizeti a terméket, szolgáltatást, mielőtt a megrendelést 
az eladó, a szolgáltató teljesítette volna.  

Azaz - ezt nagyon fontos kiemelni - díjbekérő csak akkor állítható ki, küldhető el a vevőnek, 
megrendelőnek, ha még nem történt teljesítés (ha történt, akkor számlát kell kiállítani.)  

A díjbekérő nem számla, ezért könyvviteli elszámolásra, az előzetesen felszámított áfa 
levonására, visszaigénylésére nem alkalmas bizonylat.  

A díjbekérőre ezért nem is vonatkoznak a számlázási szabályok, nincs rájuk nézve kötelező 
tartalmi előírás - számlaszám helyett sorszáma van -, akár levélformában is megadhatja az 
eladó a vevőnek a fizetéshez szükséges információkat.  

A pénz beérkezésekor előlegszámlát kell kiállítani, vagy ha a teljesítés egyidejűleg 
megtörténik, akkor számlát kell kiállítani, melyek után már áfa-fizetési kötelezettség 
keletkezik.  

Tipikus példája a díjbekérőnek az újság-előfizetés: a megrendelő, illetve potenciális 
megrendelő díjbekérőt kap - esetleg csekket is -, amely alapján átutalhatja, befizetheti az 
előfizetés ellenértékét. Ha befizeti a szóban forgó díjat, akkor megrendelte az előfizetést, a 
díjbekérő alapján befizetett összegről számlát kap, illetve az előfizetett újság aktuális 
példányait.  

Ha nem fizet a díjbekérő alapján, akkor az rajta nem követelhető, teljesítés nem történt.  

A díjbekérő alkalmazása előnyös az eladónak is, mivel a megrendelés összege csak akkor 
válik árbevétellé, fizetendő áfává, ha a fizetés megtörtént, a díjbekérő alapján - mivel ekkor 
még nincs teljesítés - nem kell az áfát megfizetnie.  

(Amennyiben díjbekérő helyett átutalásos számlát állít ki az eladó, úgy az részére fizetendő 
áfát is jelent a számlában feltüntetett teljesítés időpontját magában foglaló bevallási 
időszakra vonatkozóan, akkor is, ha a vevő, a megrendelő még nem fizetett.)  

 



Kérdés: A különbözeti áfa elszámolásával, illetve könyvelésével kapcsolatosan szeretnék 
kérdezni. Ha jól értelmeztem a jogszabályt, akkor a szolgáltatásokra kifizetett összeg és 
annak a bevételnek a különbözete, amelyet abban az időszakban realizál az utazási iroda 
az árrés, a különbözet, az adó alapja. Tehát a bevallásban nem is a ténylegesen értékesített 
pozíció valós különbözete után kell az áfát megfizetni? A vállalkozás működése során 
felmerült egyéb költségek, és a közvetítők díjának az áfatartalma levonható? Az árrés után 
felszámított áfából az egyéb beszerzések áfájának különbözete a fizetési kötelezettség?  

Válasz: A vonatkozó különös szabályokat az Áfa-tv. XV. fejezete tárgyalja.  

A különös szabályozás alapmodellje az, hogy az adóalany az utasnak nyújtott szolgáltatások 
értékesítésekor az adóalapját az utas javára megrendelt szolgáltatások és az értékesítési ár 
különbözetéből úgy állapítja meg, hogy az árrést terhelő adót levonásba helyezi úgy, hogy az 
említett különbözetet úgy kezeli, mint amely már tartalmazza az adót (azaz az ún. felülről 
számított adókulccsal számol).  

Abban az esetben, ha az árrés negatív előjelű, akkor az nulla értékként kezelendő.  

Nézzünk erre egy példát!  

Tegyük fel, hogy az utazási iroda megvásárol egy magánszemélytől egy szobát 5000 
Ft/éjszaka/fő áron. Ez az összeg - bár áfát nem tartalmaz, mivel a magánszemély nem 
jogosult azt felszámítani - a bruttó beszerzési ár. Továbbá vásárol még vendéglátó 
szolgáltatást (reggeli+ebéd+vacsora) 6 ezer Ft-ért (ebben szerepel áfa, amely nem vonható 
le), valamint 4 ezer Ft-ért egy éjszakai városnézést (az idegenvezető alanyi adómentes 
számlát ad a szolgáltatásáról). 

A szállást teljes panzióval és éjszakai városnézéssel 16 000 Ft-os áron adja el a vevőnek.  

Az értékesítést terhelő, az utazási iroda által fizetendő adót és annak alapját a következők 
szerint állapítja meg a bolt:  

 A bruttó eladási ár és a bruttó beszerzési ár különbözete (árrés) 1000 Ft.  

 Az árrés bruttó, azaz tartalmazza az áfát. Az ún. felülről számított adókulcs 21,26%, 
azaz (1000 x 0,2126=) 212,6 - azaz 213 Ft  

Ez azt is jelenti, hogy nem az eladási árból kell az adóalapot és áfát meghatározni, azaz a 
bevallásban nem a fenti példa szerinti bruttó 16 000 Ft-ból számított adóalapot és adót kell 
feltüntetni, hanem az árrés alapján kimutatottat.  

Amint látjuk, ha az adót az eladási ár alapján - az általános szabályok szerint - kellene 
megállapítani, akkor a fizetendő áfa számottevően több lenne, ugyanakkor levonható áfa 
nem állna ezzel szemben, mivel a beszerzés egy része nem adóalanytól vagy alanyi 
adómentes szolgáltatótól történt.  

Az utazásszervezési szolgáltatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó költségek - például 
rezsiköltségek, marketingdíjak - előzetesen felszámított adója levonható.  

http://openx.dashofer.hu/delivery/ck.php?n=4a47c6a4&cb=6108


Azaz a különbözet szerinti adózás alá tartozó tevékenység folytatása nem minősül 
adólevonásra nem jogosító tevékenységnek. Amennyiben az adóalanynak van adólevonásra 
jogosító és arra nem jogosító tevékenysége (pl. biztosítás-közvetítés), és az ehhez 
kapcsolódó előzetesen felszámított áfa levonható részét nem tudja a tételes elkülönítés 
módszerével (illetve egyéb más technikával) megállapítani, és ezért az Áfa-tv. által 
meghatározott arányosítási képletet kell alkalmaznia, a különbözeti adózás szabályai szerinti 
termékértékesítések adó nélkül számított ellenértékét a képlet számlálójában figyelembe 
lehet venni.  

(Az áfa-bevallásban a 09. és 50. sorokban kell az említett adózási mód szerint megállapított 
adót és annak alapját - árrés, adó, illetve árrésből számított nettó és az adó - feltüntetni.)  

 

Kérdés: Cégünk 2007 óta működik, ekkor az áfa-körbe az ingatlan-bérbeadás tekintetében is 

bejelentkeztünk. Azóta bővültek tevékenységi köreink (pl. terembérlet), így egyre több a 

bevételünk is. Igaz, ezek a helyiségek nem a cég tulajdonában vannak, bár én úgy értelmeztem, 

hogy ez nem is lényeges a kérdésem szempontjából. Úgy tudom, mivel eltelt 5 év, lenne rá 

módunk, hogy az áfa-körből az ingatlan-bérbeadás kapcsán kijelentkezzünk. Azt, hogy ez valóban 

megéri-e nekünk, azért nem tudom, mert a bérbeadáshoz kapcsolódó beszerzések előzetesen 

felszámított áfája tekintetében áfa-levonási jog nem illet meg, ezt értem, de akkor a rezsiköltség, 

amely nagyon magas, levonható lesz-e? Minden esetben kivételt képez a kereskedelmi szálláshely-

szolgáltatás nyújtása, ez minden esetben adókötelezettséget eredményez? A mi társasági 

szerződésünkben egyéb szálláshely-szolgáltatás, valamint szállodai szolgáltatás szerepel. Valójában 

pedig egy egyetem kollégiumait működtetjük, és szálláshelyeket is értékesítünk. Így már 

kereskedelminek számít a tevékenységünk? 

Válasz: Az Áfa tv. szempontjából kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak kell tekinteni 
minden olyan tevékenységet, amelynek során az adóalany idegenforgalmi körben biztosít 
szállást a vendégének. Azaz e körben olyan szálláshely-szolgáltatásról van szó, amely 
alapvetően turisztikai jellegű.  

A besorolás szempontjából a hasznosítás jellegének van elsődleges jelentősége. Ezért, ha - 
például - egy kollégium a diákoknak egyébként biztosított szállás mellett turisztikai céllal is 
ad ki helyiségeket, akkor ez utóbbi esetében már kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásról 
beszélünk, ami minden esetben - azaz nem választhatóan - adóköteles, az áfa mértéke 18%.  

Amennyiben az ingatlan bérbeadói fenti kategóriába nem tartozó tevékenységre választották 
az adókötelezettséget, úgy attól a választása évét követő ötödik naptári évig nem térhetnek 
el. Mivel a 2008-as adóévre vonatkozóan éltek a választás jogával, 2013-ra már választhatják 
az adómentességet. Fentieket nem befolyásolja az a körülmény, hogy a bérbe adott 
helyiségeknek a cég maga is bérlője, azaz "albérletbe adásról" van szó. Az adómentes 
tevékenység folytatása kapcsán az annak érdekében felmerült beszerzések előzetesen 
felszámított adója nem vonható le. Amennyiben az Ön által említett "rezsiköltségek" az 
(adómentesen) bérbe adott helyiségek villany-, fűtés, stb. költségeit jelentik, úgy azok áfája 
nem vonható le, illetve csak akkor, ha a bérbeadás a fentiek szerint kereskedelmi szálláshely-
szolgáltatásnak minősül.  



Abban az esetben, ha a "rezsiköltségek" alatt a cég általában felmerült költségeit - például a 
székhely, az iroda költségeit, vagy akár az albérletbe adott helyiségek bérleti díját - értik, 
akkor az ezekhez kapcsolódó áfa csak olyan arányban vonható le, amilyen arányban a 
költségek adóköteles tevékenységhez merültek fel.  

Azaz, ha mindkét kategóriába tartozó tevékenységük is van - nem feltétlenül csak bérbeadás 
-, akkor az adóköteles tevékenységhez felmerült beszerzések adója levonható, illetve a 
mindkét tevékenységhez egyaránt kapcsolódóak esetében az adót arányosan meg kell 
osztani.  



 


