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ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT 
PÉLDÁK  

 

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke, a szálláshely-

szolgáltatással együtt nyújtott szolgáltatások kezelése az áfa-

rendszerben  
(A Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, Vám- és Jövedéki Főosztály 10.594/2009 – APEH 

Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály állásfoglalása az áfatörvény 70. § (1) bekezdés 

b) pontjához] 

Tekintettel arra, hogy a 18 százalékos áfa-kulcsú szálláshely-szolgáltatást sok esetben 

kiegészítő szolgáltatásokkal együtt nyújtják, kérdésként merül fel a kapcsolódó 

szolgáltatások áfatörvénybeli megítélése. 

1. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó, önálló értékkel nem bíró 

szolgáltatások 

Az olyan csomag esetén, amelynél kisebb értékű és kevesebb tartalmú szolgáltatáscsomag 

az adott szálláshely-szolgáltatónál nem vehető igénybe (továbbiakban: alapcsomag), az 

adóalap megállapítása szempontjából a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 

áfatörvény) 70. § (1) bekezdés b) pontja szerint kell eljárni. Általánosságban elmondható, 

hogy az önálló értékkel nem bíró szolgáltatások – mivel azok a szoba áráért vehetők igénybe 

– a szálláshely-szolgáltatás járulékos költségének minősülnek. Ilyen lehet például a szoba 

árában foglalt kötelező reggeli, az üdvözlőital, a délutáni kávé, a fürdőköpeny-használat, a 

szálláshely saját fürdőmedencéjének, szaunájának használata. Ez természetesen akkor igaz, 

ha a vendég akkor is a meghirdetett árat fizeti a szobáért, ha a járulékos szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségével nem élt.  

2. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó, önálló értékkel bíró szolgáltatások 

Az alapcsomagon túl rendelhető szolgáltatások megtartják önálló jellegüket és a rájuk 

vonatkozó adómértékkel adóznak. Ezeket a szolgáltatásokat a számlában tételesen kell 

feltüntetni a rájuk vonatkozó adómérték alkalmazásával. Ilyen lehet pl. a fogyasztás a 

minibárból, a telefonhasználat, a külön rendelhető éttermi vendéglátás, frissítő masszázs, 

színházlátogatás stb., mely szolgáltatásoknál az alkalmazandó adómérték 25 (2013-ban 27) 

százalék. 
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A gyógyszolgáltatások esetében a szálláshely-szolgáltatástól elkülönült szolgáltatásról van 

szó, amelynek önálló ellenértéke meghatározható. A számlában a szálláshely-szolgáltatás 

ellenértékét elkülönítetten 18 százalékos, a gyógyszolgáltatás ellenértékét – amennyiben az 

megfelel az áfatörvény 85. §-ában foglalt valamely pontnak – adómentes, ellenkező esetben 

25 (2013-ban 27) százalékos adómértékkel kell feltüntetni. 

Konferenciaszervezés esetében, ha a szálloda csak a konferencia megtartására szolgáló 

termet adja bérbe, egyéb szervező tevékenységet nem fejt ki, és emellett biztosítja a 

konferencia tényleges szervezőjének megrendelése alapján a résztvevők szállását is, úgy a 

terembérlet a szállástól elkülönült, önálló értékkel bíró szolgáltatásként a rá vonatkozó 

adómértékkel (adómentesen, vagy az adóalany választása alapján általános adókulccsal) 

adózik, míg a szálláshely-szolgáltatás 18 százalékos adókulcs alá esik. A konferencia 

időtartama alatt biztosított egyéb szolgáltatások adóügyi megítélése a továbbiakban attól 

függ, hogy azok önálló értékkel bíró szolgáltatások-e, vagy nem.  

Fentiek értelmében az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (régi 

áfatörvény) előírásainak alkalmazásához készült 2006/74. számú iránymutatás előírásai nem 

alkalmazhatóak. 

 



 
4 

 

A felszolgálási díj mértékének megállapítása, valamint a 
felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályai  

A 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet a felszolgálási díjról a következőképp rendelkezik:  

„Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)–(2) és (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján – a felszolgálási díj mértékének tekintetében – a 
pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 

1. § (1)1 A felszolgálási díj a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-ának 30. 
pontja szerinti vendéglátás keretében a vendégek felszolgáló közreműködésével történő 
kiszolgálásáért felszámított külön díj. 

(2)2 A fogyasztó részére adott számlán, nyugtán a felszolgálási díjat elkülönítetten kell 
feltüntetni. 

(3)3 

(4) Az (1) bekezdés szerint felszámított felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban 
közvetlenül – az üzletben – közreműködőknek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a 
felszolgálási díj befolyt összegének – külön jogszabályokban meghatározott – adókkal és 
járulékokkal csökkentett hányadával. 

(5) A felszolgálási díj közreműködők közötti felosztásának szabályairól, arányáról az 
üzemeltetőnek – ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet működik – az 
érdekképviseleti szervezettel kell írásban megállapodnia. Ha a munkahelyen munkavállalói 
érdekképviseleti szervezet nem működik, a felszolgálási díj felosztásának arányáról az 
üzemeltetőnek a közreműködőkkel kell írásban megállapodni.” 

A felszolgálási díj kiszámítására egy példa: 

A felszolgálási díj tartalmazza az általános forgalmi adót. A felszolgálási díjat terhelő 
általános forgalmi adó mértéke a vendéglátási szolgáltatásra vonatkozó általános kulcs. 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 26. § (7) bekezdése szerint a 
magánszemélynek kifizetett felszolgálási díj után a foglalkoztató - a Tbj. 19. § (1) 
bekezdésében meghatározott 29 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék helyett - 
15 százalékos nyugdíjbiztosítási járulékot fizet, amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. 

A kifizetésre kerülő összeget a következők szerint kell meghatározni. A felszolgálási díj címén 
"beszedett" összegből le kell vonni azokat az adókat és járulékokat, amelyek a vállalkozást 
terhelik. Ez azt jelenti, hogy a kiszámlázott felszolgálói díj összegét először csökkenteni kell az 
általános forgalmi adóval. A járulék alapja a számlán feltüntetett felszolgálói díj nettó 
összegéből "felülről számítva" határozható meg. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93549.129757#foot1
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93549.129757#foot2
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93549.129757#foot3
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A felszolgálási díj utáni (2005-ben érvényes!) közterhek meghatározása rövid példával szemléltetve: 

Összes fogyasztás:  1 000 Ft  

A számlában feltüntetett felszolgálási díj (15%)  150 Ft 

Felszolgálási díj áfatartalma (20%) 25 Ft 

Járulék alapja, azaz a vendéglátásban közreműködőknek kifizetendő összeg -

(150-25)/1,15  

109 Ft 

Járulék 16 Ft 

(Pénzügyminisztérium, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal) 
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Uniós cégtől utazásszervezés igénybevétele  
(Megjelent 2010. február 4-én a Számviteli Levelek 214. számában, a 4464. kérdésszám 
alatt; rövidített változat)  

 
Kérdés: Társaságunk Magyarországon bejegyzett utazásszervező kft. Uniós országban 
bejegyzett utazásszervező cég által szervezett utazást értékesít Magyarországon 
magánszemélyek részére. Cégünk az utakat uniós országban bejegyzett cégtől megvásárolja, 
amely cég társaságunknak a költségeket (hajó, repülő, szállás stb.) utazásszervezés címén 
leszámlázza. Kérdéseim: Az utazásszervezés költségeivel kapcsolatosan melyik cégnek 
keletkezik áfa-fizetési kötelezettsége? Amennyiben társaságunknak kell fizetni, akkor az áfa 
levonásba helyezhető-e? A társaságunk felé számlázott szervezési költségek (hajó, repülő, 
szállás stb.) közvetített szolgáltatásnak (815. számla) vagy anyagjellegű költségnek (52. 
számla)  minősülnek?  
 
Válasz: A kérdés megválaszolása szempontjából alapvető jelentősége van a szolgáltatás 
teljesítési helye meghatározásának, ehhez azonban tisztázni kell a felek közötti 
jogviszonyokat. A leírtak arra utalnak, hogy a magyar utazásszervező kft. nem ügynökként 
közvetíti a másik tagállambeli partner által kínált utazást, hiszen szerepe nemcsak a felek 
összehozására korlátozódik, hanem közvetlenül ő áll szerződéses jogviszonyban az 
utasokkal. 

Ebből az következik, hogy az utazást értékesítő közösségi cég nem alkalmazhatja saját 
szolgáltatására az utazási irodák speciális adózását, róla ugyanis nem állítható, hogy saját 
nevében kötne megállapodást az utasokkal. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 
2006/112/EK irányelv 306. cikke alapján ez az árrésadózás alapvető feltétele lenne.  

2010. január 1-jétől módosult a szolgáltatások teljesítési helyének irányelvi szabályozása, és 
ennek megfelelően változott a magyar Áfa-tv. is. Az adóalanyok közötti szolgáltatásokra 
vonatkozó főszabályt most a 37. § (1) bekezdése tartalmazza: a teljesítés helye az a hely, 
ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés 
hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. A hatályos 
szabályok szerint tehát magyar áfa terheli a kft. által a közösségi partnertől megrendelt 
komplex szolgáltatáscsomagot. Az adót a magyar cégnek kell bevallania és megfizetnie az 
állami adóhatóság részére [140. § a) pontja]. 

Az utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más adóalany által teljesített 
szolgáltatásnyújtáshoz, termékértékesítéshez kapcsolódóan az utazásszervezőre áthárított 
adóra - mint előzetesen felszámított adóra - az adóalany adólevonási jogot nem alapíthat 
(212. §). Álláspontunk szerint ez a kérdés szerinti esetben is irányadó, annak ellenére, hogy 
(áthárított adó) nem merült fel, ehelyett a magyar utazásszervező - mint megrendelő - volt 
köteles saját magának felszámítani az áfát. A levonási tilalom egyértelműen következik az 
árrés-adózás logikájából. 

Ugyanebből következik a számviteli elszámolás is. 
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Az utazásszervezési szolgáltatás fogalmából (Áfa-tv. 206. §-a) következik, hogy ilyen 
szolgáltatás esetén csak akkor teljesülnek a közvetített szolgáltatásnak az Szt. 3. §-a (4) 
bekezdésének 1. pontjában előírt követelményei, ha a kft. az igénybe vett szolgáltatásokat 
(az igénybe vett szolgáltatásra az uniós szolgáltató vagy a kft. által felszámított és le nem 
vonható áfával növelten), továbbá a saját szolgáltatását az áfa felszámításával a 
magánszemély részére adott számlán nevesítetten, tételesen, az ellenérték részletezésével 
felsorolja.  

Ha ezen feltételek nem teljesülnek, akkor igénybe vett szolgáltatás költségeként kell 
elszámolni az uniós partner által számlázott tételeket (ideértve az azokra felszámított és le 
nem vonható áfát is). 

Külföldi utazási csomag értékesítése 
(A két évvel ezelőtti példa többek között bemutatja a teljesítési helyre vonatkozó szabályok 

változását; megállapításai ma is érvényesek.) 

 
Kérdés: A magyar utazási iroda egy uniós gazdasági társaság utazási csomagjait értékesíti, 
szervezi, erről számlát kap, jellemzően egy évben egyszer az üzleti év végén. (Az utazási iroda 
az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozóan a pozíciószámonkénti nyilvántartást, illetve 
az árrés szerinti adózást választotta.)  
Kérdéseink: A) A 2010. évi áfa-bevallásban szerepeltetni kell-e, és ha igen, milyen módon azt 
a külföldi (EU-tagországbeli) utazási irodától vásárolt utazásszervezési szolgáltatást (vásárolt 
utat), melyet magánszemély (magyar) utas felé értékesít a magyar utazási iroda? A magyar 
utasok EU-tagállambeli turisztikai jellegű utakat vásárolnak katalógusból, internetről. A 
magyar utasok árrés + áfás számlát kapnak a szolgáltatásról. A cégnek fizetendő és 
levonható, vagy csak fizetendő áfája keletkezik a leírt esetben?  
B) Mi a helyzet a fent leírtakkal kapcsolatban a 2009-es adóévben?  
C) Mi a teljesítési dátuma a magyar utas által igénybe vett külföldi (EU-s) utazásoknak? Az 
utazási iroda mely teljesítési dátummal kell, hogy kiállítsa a számlát, illetve mely dátummal 
kell, hogy beállítsa az áfa-bevallásában?  

Válasz: A) A magyar utazási iroda által 2010-ben, másik uniós tagállambeli gazdasági 
társaságtól (külföldi cég) utazási csomagként vásárolt utazásszervezési szolgáltatás 
Magyarországon adózik [Áfa-tv. 37. §-ának (1) bekezdése], továbbá amennyiben a külföldi 
cég hazánkban gazdasági céllal nem telepedett le, akkor az ezen jogügylet utáni adófizetési 
kötelezettség is - a fordított adózás szabályai alapján - a magyar utazási irodát terheli [Áfa-tv. 
140. § a) pont]. Az utóbb említett feltétel teljesülése esetén a magyar utazási irodának a 
külföldről vásárolt utazási szolgáltatást terhelő áfát a saját áfa-bevallásában fizetendő 
adóként kell elszámolnia. Mivel a hazai utazási iroda a külföldi cég szolgáltatását az Áfa-tv. 
XV. fejezete szerinti különös szabályokkal érintett utazásszervezési tevékenysége érdekében 
veszi igénybe (hiszen a vásárolt utazási csomagot Magyarországon, magánszemélyek részére 
értékesíti), az e szolgáltatás után fordított adózás keretében megfizetendő áfa tekintetében 
adólevonási joggal nem élhet (Áfa-tv. 212. §). Az így le nem vont áfa összege azonban a 
magyar utazási iroda utazásszervezési szolgáltatásainak [Áfa-tv. 206. §-a (1) bekezdésének a) 
pontja] árrését mint adóalapot [Áfa-tv. 210. §-ának (1) bekezdése] csökkenti. 
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Összefoglalva tehát: a magyar utazási iroda a Magyarországon nem letelepedett külföldi 
cégtől vásárolt utazási csomag(ok) tekintetében áfa-fizetésre kötelezett, de adólevonási 
jogot nem gyakorolhat. 

B) 2009. december 31-ig az adóalanyok közötti szolgáltatásnyújtások teljesítésének helyét - 
főszabály szerint - a szolgáltatás nyújtójának székhelye, állandó telephelye határozta meg, 
ami a kérdéses esetben egy másik uniós tagállam. E körülményre tekintettel 2009-ben - 
ellentétben az A) pontban kifejtett, 2010. január 1-jétől hatályos szabályozással - a külföldi 
cégnek az illetősége szerinti ("saját") tagállamban érvényes adókulccsal kellett számláznia 
utazási csomagként értékesített szolgáltatását, a számlában áthárított áfa összegét pedig a 
magyar utazási iroda a külföldi cég illetősége szerinti tagállamban - a tagállam által 
kialakított szabályok szerinti külön eljárási rend keretében - téríttethette vissza. 

C) Az Áfa-tv. 55. §-a (1) bekezdésének értelmében a szolgáltatásnyújtás akkor teljesül, 
amikor az adott szolgáltatás tényállásszerűen megvalósul. Utazásszervezési szolgáltatás 
esetén tényállásszerű megvalósulás alatt az utazás utolsó (az utas hazaérkezésének) napját 
kell érteni, így a magyar utazási iroda által magyar utasnak nyújtott utazásszervezési 
szolgáltatás teljesítési időpontjának is ez a nap minősül. Ha ez a nap pl. 2010. április 5., a 
magyar utazási irodának a 2010. április 5. napját magában foglaló adó-megállapítási 
időszakáról szóló bevallásában kell fizetendő adóként elszámolnia az árrésére - mint 
adóalapra [Áfa-tv. 210. §-ának (1) bekezdése] - jutó áfa összegét. Az imént leírtak alapján 
pedig az utas felé kiállított számlán 2010. április 5-ét kell feltüntetnie teljesítési időpontként. 
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Utazásszervezés, árrés-számítás 
 
Kérdés: Cégünk utazásszervezési szolgáltatást nyújt, árrés szerint adózik. Az árrés 
számítására lennénk kíváncsiak. Több szaklapban, iránymutatásban eltérő számítási módokat 
találtunk, mind pozíciószámonkénti, mind az utankénti árrés-számítás szerint. Mindkét 
számítási mód szerint ugyanaz a fizetendő áfa jön ki? Ha a bevétel 1000 Ft, az árrés 29%, az 
árrés összege 290Ft, ami az áfát is magában foglalja? Külfölditől szerzem be az árrés-
adózáshoz a szolgáltatást, fordítottan adózik, és nem vonhatom le az áfát, az árrés ennyivel 
csökken. Jól értelmezzük? A le nem vonható áfát hova kell könyvelni? A külföldi szolgáltatás 
áfájának le nem vonhatóságában 2011-től csak pontosítás történt? 2010-ben is így volt? Ha a 
külföldi számla áfáját nem vonjuk le, azzal az árrést csökkentjük, így mennyi lesz az áfa?  
 
Válasz: Az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályokat az Áfa-tv. XV. 
fejezete tartalmazza. 

Az Áfa-tv. 212/A. §-a alapján a belföldön nyilvántartásba vett utazásszervező - az állami 
adóhatóságnak tett előzetes bejelentés alapján - dönthet úgy is, hogy az egyedi 
nyilvántartáson alapuló módszer (utanként) helyett az ilyen minőségben fizetendő adó 
együttes összegének megállapítása érdekében az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson 
alapuló módszert alkalmazza. Ha ez utóbbi módszert választja, akkor ettől a választása évét 
követő naptári év végéig nem térhet el. 

A két módszer szerinti árrés-számítás egyrészt abban tér el, hogy az árrést utazásszervezési 
szolgáltatásonként (utanként), illetve önálló pozíciószámonként kell megállapítani, másrészt 
abban, hogy a tervezett árrés-tömeg és a végleges árrés-tömeg közötti különbözetet mikor 
kell rendezni (amikor az utas visszaérkezik, illetve amikor az önálló pozíciószám megszűnik), 
továbbá hogyan kell azt rendezni (számlahelyesbítéssel vagy közvetlenül rendezve a 
különbözetet az adóhatósággal). Ebből viszont az következik, hogy csak elméletileg azonos a 
fizetendő áfa! Az Áfa-tv. 210. §-ának (2) bekezdése alapján árrés 

- az a pénzben kifejezett különbözet, amelynél 

= a kisebbítendő tag az utas által megtérített vagy megtérítendő, pénzben kifejezett - adó 
nélkül számított - ellenérték; 

= a kivonandó tag pedig az utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más 
adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés megtérített vagy 
megtérítendő, pénzben kifejezett - adóval számított - együttes ellenértéke. 

A 212/B. § (2) bekezdése szerint az árrés-tömeg az a pénzben kifejezett és önálló 
pozíciószámonként külön megállapított különbözet, amelyben 

- a kisebbítendő tag az utasok által megtérített ellenérték és jóváírt, kézhez vett előleg adó-
megállapítási időszakra összesített összege (csökkentve a visszatérített ellenérték és 
visszafizetett előleg összegével); 
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- a kivonandó tag az utazásszervező által más utazásszervezőnek juttatott vagy juttatandó 
vagyoni előnynek az arányos összege, amely - az utazásszervező által igazolt módon - 
betudható ellenértéke, vagy az utazásszervezési szolgáltatások nyújtása érdekében 
szükséges más adóalany által teljesített vagy teljesítendő szolgáltatásnyújtás, 
termékértékesítés. Tartalmában az árrés, illetve árrés-tömeg törvényi megfogalmazása 
között nincs érdemi eltérés, a fogalmazásban való eltérés pedig a módszerek 
különbözőségére vezethető vissza. Ha a gyakorlatból indulunk ki, akkor valójában az utas 
által az utazásszervezési szolgáltatásért fizetendő összeg kerül elsődlegesen meghatározásra. 
(Legyen ez 1000 Ft.) Az utazásszervező kalkulálja a szolgáltatásnyújtáshoz igénybe vett 
(veendő) szolgáltatások, termékbeszerzések áfát is magában foglaló ellenértékének arányos 
részét (legyen 700 Ft), a kettő különbözete a számviteli előírások alapján árrés lehetne, de az 
Áfa-tv. szerint nem az, ahhoz, hogy az áfa szerinti árrés legyen, úgy kell tekinteni, hogy az 
áfát is magában foglalja a 300 Ft-os különbözet, és így az áfa alapja 240 Ft lesz, az áfa pedig 
(25 százalékos áfával számolva) 60 Ft. A leírtakból következően a példa esetében 

- a kisebbítendő tag (1000-60) = 940 Ft lesz, 

- a kivonandó tag 700 Ft, 

- az Áfa-tv. szerinti árrés (az áfa alapja) 240 Ft, 

- 25% áfa 60 Ft. 

Tartalmában az árréstömeg-számításnál is hasonló módon kell eljárni. És mit kell könyvelni? 

Az utas által fizetett előleget: T 381, 384 - K 453, az előlegben lévő kalkulált árrés-áfát 
fizetendő áfaként: T 368 - K 467. 

Az utazásszervezési szolgáltatáshoz igénybe vett szolgáltatásokat: T 52 - K 454, a belföldi 
szolgáltatások áfáját a költségként elszámolt összeg tartalmazza (áfával együtt könyvelendő), 
a külföldi szolgáltatásoknak az utazásszervező által megállapított, bevallott áfáját: T 52 - K 
467 (ez is költség).  

Előfordulhat, hogy az igénybe vett utazásszervezési szolgáltatást nemcsak árrés-adózás 
hatálya alá tartozó szolgáltatásokhoz kapcsolódóan veszik igénybe, hanem normál adózás 
szerinti szolgáltatásokhoz is. Ez esetben az előzetesen felszámított, illetve az utazásszervező 
által felszámított áfa részben levonható. A levonható és a le nem vonható áfa összegét 
arányosítással kell meghatározni. Az arányosítással meghatározott le nem vonható áfát az 
egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás 
befejezésekor (amikor az utas visszaérkezik) a számviteli törvény előírásai szerint az 
ellenértéket számlázni kell, és az áfa nélküli ellenértéket kell árbevételként elszámolni. 
(Természetesen ezzel egyidejűleg kell az eredményt terhelő költségeket is elszámolni. 
Amennyiben azok már korábban felmerültek, költségként, ráfordításként elszámolásra 
kerültek, akkor az így elszámolt költségeket mint befejezetlen utazásszervezési szolgáltatást 
az év végén készletre kell venni!)  

A külföldi szolgáltatók által teljesített szolgáltatásnyújtáshoz, termékértékesítéshez 
kapcsolódóan az áfát az utazásszervezőnek kellett 2010-ben is megállapítania, és azt 2010-
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ben sem vonhatta le. Ezen rendelkezés következett a határon átnyúló szolgáltatások 
általános szabályából és az utazásszervezésre vonatkozó előírásokból. Így a jogszabályi helyet 
2011-re csak pontosítani kellett. 
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Adózási kisszótár 

 

Adórendszer:             

többféle adónak céltudatos, egymás mellett való alkalmazása azért, hogy azok egymást jól 
kiegészítsék. Az adórendszer az adott országban kötelező adók olyan együttese, amely 
belsőleg is egységet alkot jogi és gazdasági tekintetben egyaránt. Az adórendszer az adók 
fajtáinak, az adózás alapelveinek, az adó-megállapítás, az adókivetés, az adófizetés stb. 
gyakorlati eljárásainak az összességét jelenti. 

Adókötelezettség:  

az adózó a törvényeknek megfelelően gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Az adózó 
az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése érdekében köteles a 
törvényben előírt: 

 bejelentésre, nyilatkozattételre,  
 adó-megállapításra (önadózás, a munkáltató, a kifizető adó-megállapítása),  
 bevallásra,  
 adófizetésre és adóelőleg-fizetésre,  
 bizonylat kiállítására és megőrzésére,  
 nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre),  
 adatszolgáltatásra,  
 adólevonásra,  
 pénzforgalmiszámla-nyitásra. 

 Adózó:  

az a személy, akinek adókötelezettségét adót, illetve költségvetési támogatást megállapító 
törvény előírja. 

 Adóalany:  

az a személy (természetes vagy jogi), akit adókötelezettség terhel. 

 Az adó tárgya:  

az a tevékenység, vagyon vagy jövedelem, amely után az adót meg kell fizetni. (pl. a 
magánszemély jövedelemszerző tevékenysége) 

Az adó alapja:  

az adó tárgyának az az egységnyi mennyisége, amely alapján az adót meghatározzák.  
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 Az adó mértéke:  

az adóalap egységére jutó, adókulcs alapján (általában az adóalap %-ában) vagy tételesen 
kiszámított adó (pl. magánszemély esetében a személyi jövedelemadó mértékét általában 
adókulcs alapján határozzák meg). 

 Adó- és adóelőleg-fizetés:  

az adókat a törvényben előírt időpontokban kell megfizetni. A folyamatos állami bevétel 
biztosítása érdekében a törvény adóelőleg-fizetési kötelezettséget is előír. 

Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem 
helyettesíti az adó bevallását.  

 Adónem:  

az adó valamely fajtája (pl. személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó). 

 Adótartozás:  

az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési 
támogatás; az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás összegét - nettó módon számítva - 
csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével az 
adóigazolás kiállítása iránti eljárásban vagy ha jogszabály valamely, az adózó által 
érvényesíthető kedvezmény igénybevételét adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás 
hiányához köti. 

 Adókedvezmény:  

amikor az adóalanynak a számított adó meghatározott hányadát kell csak megfizetnie. 

 Adómentesség:  

az adómentesnek minősülő tételeket már az adó alapjának meghatározása során sem kell 
figyelembe venni. 

 Adóellenőrzés:  

a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra 
vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek. 
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Vám-és adómentes értékhatárok 

2013.január 28. Antalóczy Györgyné 119
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PÉLDATÁR  
 

Készítette: Antalóczy Györgyné 

 

1. Példa az áfa fogalmaira és számításának módszereire 

Normál szabályok szerint (általános esetben) az áfa alapja a nettó ellenérték.  

Számítás alulról felfelé: 

Normál adózású szolgáltatás nettó ellenértéke 80 000 Ft  (ismert) 

Áfa-kulcs       27% 

Áfa összege (80 000 * 0,27=)                        21 600 Ft 

Bruttó, áfával növelt összeg          101 600 Ft 

Számítás felülről lefelé: 

Normál adózású szolgáltatás bruttó ellenértéke 101 600 Ft  (ismert) 

Áfa-kulcs        21,26% 

Áfa összege (101 600 *0,2126=)    21 600 Ft 

Nettó, áfa nélküli összeg               80 000 Ft 

Alulról számítva, a nettó értékből kiindulva általános áfa-mértékként a 27%-os, tehát a 
törvényben meghatározott adómértéket alkalmazzuk. Ha a bruttó eladási ár ismert, akkor 
csak felülről számítva lehet megállapítani az áfa összegét. Ez esetben azonban az 
alkalmazott mérték a 21,26%. 

Utazásszervezési szolgáltatás esetén (ha utas javára, turisztikai célú szolgáltatást nyújtunk) 
az áfa alapja a nettó különbözet (az árrés).  

A törvény szerint az adóalap a számított különbözet. Úgy kell kiszámítani, hogy az utastól 
kapott ellenértékből levonjuk az utas javára megrendelt szolgáltatások áfával növelt 
összegét és az így kapott különbözet tartalmazza az áfát. Tehát felülről lefelé számítva 
megállapítom a különbözet 21,26%-át, amit levonok a különbözetből és így eljutunk a 
nettó árrés összegéhez. 
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2013. évben az áfa kulcsai:   Alulról    Felülről 

Általános kulcs     27%       21,26% 

Szálláshely-értékesítés*    18%*     15,27%   

(*Kizárólag az alapszolgáltatásra alkalmazható, amely az adott szállodában a legkevesebb szolgáltatást 
tartalmazza. Pl. ha szoba csak reggelivel vehető igénybe, akkor ez az összeg számlázható egy áron, egy 18%-
os áfa-kulcs figyelembevételével, de a félpanziós szolgáltatás nyújtásakor a vacsora költsége már csak 27%-os 
áfa-kulccsal kerülhet számlázásra.) 

 

 2. Egy utazási iroda egyszerűsített példája az utazásszervezési szolgáltatásra 

Az áfa adóalapját utanként kell meghatározni (nem tiltott, hogy az utakat továbbra is 
pozíciószámoknak nevezzék, de a pozíciószám tartalma eltér a korábban alkalmazható 
módszertől!). 

Az út piaci összehasonlításon alapuló, eladhatóság szerinti tervezett ára 178 000 Ft/fő. Előleg 
96 000 Ft/fő (foglaláskor fizetendő) 

Tervezett létszám: 100 fő. 

Előkalkulált árrés: 10% (számítása: várható bevétel 17 800 000 Ft, a várható kiadások, mint 
az utas javára megrendelt szolgáltatások összege 16 020 000 Ft. Az áfa alapjának 
kiszámítása szempontjából a tervezett árrés 1 780 000 Ft, amely a várható bevétel 10%-a)   

I. Utasok által fizetett összeg, előleg a foglaláskor   9 600 000 Ft 

Kalkulált árrés 10%   az adóalap=9 600 000*0,10=       960 000 Ft 

Áfa a kalkulált árrés alapján  adó=960 000*0,2126=      204 096 Ft 

Az előleg átvételének, bankszámlára történő megérkezésének hónapját követő hó 20-án 
fizetendő áfa. 

II. Utasok által fizetett összeg az elutazás előtt    8 200 000 Ft 

A kalkulált árrés változott, mert csökkent az utasok javára megrendelt szolgáltatások 
tervezett költségének összege, a részvételi díjat nem módosították, a kalkulált árrés 
növekedett 11%-ra.  

Kalkulált árrés 11%   az adóalap=8 200 000*0,11=   902  000 Ft 

Áfa a kalkulált árrés alapján  adó=902 000*0,2126=   191 765 Ft 
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A 2. összeg (ez is előleg, mivel még mindig csak tervezett költségekről, összegről tudunk!) 
átvételének, bankszámlára történő megérkezésének hónapját követő hó 20-án fizetendő 
áfa. 

I.+II=Összes utas általi befizetés       17 800 000 Ft 

Összes fizetett áfa(204 096+191 765 =)          395 861 Ft 

 

Az utasok visszaérkezésének napján (a teljesítéskor) ismert adatok: 

Utas javára megrendelt (bruttó, áfát is tartalmazó) költség (összesen) 15 700 000 Ft 

Tényleges árrés     (17 800 000-15 700 000=)   2 100 000 Ft 

Fizetendő áfa  (2 100 000* 0.2126=)               446 460 Ft 

Elszámolandó és pénzügyileg teljesítendő   (446 460 - 395 861 =)               50 599 Ft 

A teljesítéskor még mindig csak tervezett költségekből és tényleges bevételekből tudunk 
adóalapot számítani, és az utas megérkezésének hónapját követő hó 20-án be kell vallani 
és fizetni az előlegek és a teljesítés napján ismert adatok szerinti fizetendő áfa 
különbözetét. 

Az előlegszámlák és a végszámla kiadásakor a számlára rá kell írni: Különbözet 

szerinti szabályozás - utazási irodák 

 

3. Példa a korrekcióra 

Ha az előző pontban ismertetett esetben az utas javára megrendelt szolgáltatásokról 
később még érkezik pl. egy 280 000 Ft-os számla, akkor a számla megérkezésének hónapját 
követő hónap 20-án lehet a korábbi számítást és az áfa-bevallást, valamint a kibocsátott 
számlát korrigálni. 

A fizetendő áfa  (lásd az előző példában)           446 460 Ft 

A korrekció miatt 280 000 Ft-tal csökken a tényleges árrés, ennek áfája    59 528 Ft  

Ez az összeg visszajár az utazási irodának. A következő bevallásában levonhatja VAGY 
visszaigényelheti az áfát.  

A módosított, végleges utókalkuláció kevesebb árrést mutat, mint a ténylegesnek vélt 
(utolsó számla megérkezése előtti) utókalkuláció. Sőt a fenti példában az utókalkuláció, 
amit az összes számla figyelembevételével állítottunk össze, kevesebb árrést mutat, mint 
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az előkalkulált árrés. Ne felejtsük el, hogy a korrekcióra utanként csak 0 árrésig kerülhet 
sor! Ha egy út veszteséges, annak áfája nem csökkentheti más utak árrését. 

 

4. Példa az Eu-n belüli utak utazásszervezői tevékenységének áfájára 

Az utasok megrendelik szlovéniai egyhetes üdülésüket   170 000 Ft/fő+áfa 

Az utasok javára MEGRENDELT étkezés, szállás és közlekedés 460 Euró/fő.  (Feltételezve, 
hogy a kereskedelmi bank vételi árfolyama a szolgáltatás természetes és tényszerű 
teljesítésekor 300 Ft/Euró, mert az utazási iroda nem jelentette be az APEH-nek, hogy az 
MNB árfolyamát kívánja használni)  

Az utas javára megrendelt szolgáltatások ellenértéke   (460*300=)      138 000 Ft 

Az adóalap utasonként    (170 000-138 000= )       32 000 Ft 

Alulról számítva 27%-os áfa            (32 000*0,27= )         8 640 Ft 

Az utas által fizetendő összeg                     (170 000 Ft+8 640 Ft=)     178 640 Ft 

Az utazáson 45 fő vett részt. 

Összes bevétel áfával együtt (bruttó árbevétel)     (45*178 640 Ft= )          8 038 800 Ft 

Összes áfa nélküli bevétel (nettó árbevétel) (45*170 000 Ft= )   7 650 000 Ft 

Összes utas javára megrendelt szolgáltatás  (45*138 000 Ft=)   6 210 000 Ft 

Áfa adóalap               (7 650 000- 6 210 000 Ft= )          1 440 000 Ft 

Áfa               (1 440 000 *0,27= )      388 800 Ft 

 

Ugyanezt az összeget kapjuk, ha a következőképpen számolunk:  

8 038 800 - 6 210 000)*0.2126= 388 802 Ft. 

 

5. Példa az Eu-n kívüli (harmadik országba irányuló) kiutaztatási utazásszervezői 
tevékenység áfájára 

Tunéziai utazás repülőgéppel, 11 nap all inclusive szolgáltatással 170 000 Ft/fő 

Tervezett bevétel: 
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Az utasok (100 fő) összes befizetése            17 000 000 Ft 

Tervezett költségek: 

Tunéziai utazásszervezési szolgáltatás (egy utazási iroda számlája)          10 000 000 Ft 

A charter repülőgép számlája                        4 000 000 Ft 

Az igénybevett szolgáltatás teljesítési helye Magyarországon van, az utasok felé történő 
eladás miatt a fizetendő áfa nem levonható (10 000 000*0,27=)                 2 700 000 Ft  

Számított árrés =  

                   = 17 000 000–(10 000 000+4 000 000+2 700 000 = 16 700 000 Ft) 300 000 Ft 

Az árrés adómentes az áfatörvény utazásszervezésre vonatkozó, XV. fejezete alapján. 

 

6. Példa az Eu-n kívüli  kiutaztatási utazásszervezői tevékenység áfájára 

Tunéziai utazás repülőgéppel, 11 nap all inclusive szolgáltatással 170 000 Ft/fő 

Tervezett bevétel: 

Az utasok (100 fő) összes befizetése            17 000 000 Ft 

Tervezett költségek: 

Tunéziai szállodai szolgáltatás (egy hotel számlája)    10 000 000 Ft 

A charter repülőgép számlája                  4 000 000 Ft 

Számított árrés = 17 000 000 – (10 000 000+4 000 000) =            3 000 000 Ft 

Az árrés adómentes az áfatörvény utazásszervezésre vonatkozó, XV. fejezete alapján. 

Az 5. és a 6. példa közötti különbség az utas javára megrendelt szolgáltatás különbözősége. 
Az 5. példában import utazásszervezési szolgáltatást (csomagot) rendeltek meg az utasok 
javára, a 6. példában szállodai (hotel-)  szolgáltatást. Ez utóbbinál nincs a magyar 
áfatörvény szerinti import szolgáltatás miatti felszámított és le nem vonható áfa.   

Tehát a bejövő számla tartalma:  

 Az 5. példában egy másik utazási iroda (partner) egy utazásszervezési szolgáltatást 
nyújt a magyar utazásszervezőnek, aki az utasok felé továbbértékesít, 

 a 6. példában csak külföldi hotelszolgáltatást vesznek igénybe Tunéziából és a 
magyar utazásszervező „csomagolja” össze a különböző szolgáltatásokat. 
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7. Példa utazás-közvetítői tevékenység teljesítési idejére 

Egy utazásközvetítő értékesíti a magyar utazásszervező cég útját. A jutalék a szerződés 
szerint az utasok által befizetett bruttó ár  10%-a. 

Utas által fizetett összeg      180 000 Ft 

Az utas befizette a 180 000 Ft-ot, a jutalékkal csökkentett összeget a közvetítő azonnal 
átutalja az utazásszervezőnek, és kiállítja az utazásszervező felé a jutalékról szóló számlát. 
Ez esetben a közvetítő a foglalással, a felek összehozásával teljesítette (időben) a 
szolgáltatást. 

Közvetítői jutalék     (180 000 *0.1= )   18 000 Ft 

Közvetítői számlán a nettó, áfa nélküli ár          14 174 Ft 

Közvetítői számlán az áfa              3 826 Ft 

Közvetítői számlán a bruttó, áfával növelt ár      18 000 Ft 

Ez a gazdasági esemény történhet úgy is, hogy a 180 000 Ft-ot teljes összegben átutalja a 
közvetítő az utazásszervezőnek, majd ha az utas visszaérkezett, akkor tekintik 
teljesítettnek a közvetítő munkáját, és ekkor kiállíthatja a  jutalékról szóló számláját. Ez 
esetben a közvetítő csak a tényleges utazásszervezési szolgáltatás megvalósulásának 
időpontjában teljesít.  

 

8. Példa szálloda utazásszervezési tevékenységére 

Egy szálloda az utasa javára 30 000 Ft-ért rendel meg és 50 000 Ft-ért ad el egy ivádi 
családfa-kutatói, idegenvezetéssel együtt járó program szolgáltatást az Ivády család egyik 
tagjától (attól, aki bejegyzett idegenvezető, egyéni vállalkozó). Az utas nettó 100 000 Ft-os 
szállodai szolgáltatást is igénybe vesz. 

Szállodai szolgáltatás áfa nélküli ára    100 000 Ft 

Szállodai alapszolgáltatás áfája  (100 000*0.18= )   18 000 Ft 

Áfával növelt összeg    (Σ= )   118 000 Ft 

 

Áfa a programnál  (50 000-30 000= 20 000*0,2126  = )       4 252 Ft 

Utazásszervezési szolgáltatás áfa nélküli ára (50 000-4 252=)    45 748 Ft 
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Áfa alapja            20 000 Ft 

Utazásszervezési szolgáltatás áfával növelt összege     50 000 Ft 

Összesen fizetendő (118 000+50 000=)     168 000 Ft 

Megjegyzés a számla alján: Különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák 

 

9. Példa ügynöki szolgáltatásra 

Egy Kőszegen letelepedett utazásszervező ügynökként, 10% jutalék fejében utasokat keres 
osztrák utazási iroda által kínált utakra.  

Az ügynöki szolgáltatás igénybevevője tehát egy osztrák utazási iroda, azaz egy adóalany, a 
teljesítés helye ez esetben az áfatörvény szerint a megrendelő (igénybe vevő) székhelye, 
telephelye. A magyarországi utazási iroda áfa nélkül számláz, a szolgáltatás után az osztrák 
megrendelő fizeti meg a hozzáadottérték-adót Ausztriában. (Ez azonban nem befolyásolja az 
iroda más költségeinél a szállítóknak megfizetett áfa visszaigénylését).  

Lesz felszámított áfa, amit ki kell fizetni a szállítónak és levonható, illetve kifizetést követően 
vissza is igényelhető az áfa 
 

10. Példa a beutaztatási tevékenység fordított áfa számítására 

A magyar turisztikai kínálatból az utazási iroda csomagot állít össze (amely tartalmazza pl. a 
hotel, a transzfer és egy idegenvezető  költségét), és a csomagot utazásszervezési 
szolgáltatásként külföldi utazási irodának értékesíti. A külföldi utazási iroda (mindegy, hogy 
EU-s vagy nem!) nyilatkozik arról, hogy továbbértékesítési célból rendelte meg a 
magyarországi utazásszervezési szolgáltatást. Ha EU-n belüli a megrendelő, akkor 
feltehetően EU-s adószáma is van. Ha EU-n kívüli országban van a székhelye a 
megrendelőnek, akkor valamilyen cégnyilvántartásból származó igazolással igazolható a B2B 
(üzleti) partnerek közötti forgalom.  

A külföldi utazási iroda felé a számlát úgy kell kiállítani, hogy arra rá kell írni, hogy az áfa a 
vevőt terheli. 

 Az utazási irodának magyarországi áfát nem kell felszámolnia és fizetnie, mivel ez a 
szolgáltatás a teljesítés helyén válik adókötelessé. A teljesítés helye a megrendelő 
székhelye. 

A beutaztatási szolgáltatás érdekében megrendelt szolgáltatások tartalmaznak 
magyarországi szabályok szerinti áfát, amelyet az utazási iroda levonásba helyezhet, 
visszaigényelhet. 
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Bejövő számlák áfája 

Szállodai szolgáltatás áfa nélküli ára    100 000 Ft 

Szállodai alapszolgáltatás áfája  (100 000*0.18= )   18 000 Ft 

Áfával növelt összeg    (Σ= )   118 000 Ft 

 

Transzfer bruttó ára             50 000 Ft 

 A transzfer számlában az áfa (21,26%)         10 630 Ft 

 

idegenvezetés számlája         30 000 Ft 

  A számlán szerepel: AM = alanyi adómentes, tehát az áfa   0 Ft 

 

118 000+50 000+30 000 =  198 000 Ft a bruttó költség. Ennyit kifizet az utazási iroda. 

100 000+39 370+30 000= 169 370 Ft a nettó költség. Ennyi a költsége, mivel  

18 000+10 630 = 28 630 Ft áfát visszaigényelhet a költségvetésből a kiutaztató magyar iroda.  

 

Árkalkuláció a kimenő számlához 

Nettó költség    169 370 Ft 

Utazási irodai árrés    20 000 Ft 

Utazási iroda bevétele  189 370 Ft 

A 189 370 Ft-ot a külföldi utazási iroda (feltehetően devizában) fizeti ki és a saját országának 
szabályai szerint jár el, az importszolgáltatások áfa-szabályai alapján. A magyar utazási 
irodának a számlára rá kell írni a magyar áfatörvény szerinti szöveget, pl.: az áfa teljesítési 
helye a megrendelő székhelye, vagy: a fordított áfa szabályai szerint az áfa a vevőt terheli. 

 

11. Példa külföldi szállodai szolgáltatás nyújtására 
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Magyar utazásszervező szállodai szolgáltatást nyújt azáltal, hogy Szlovákiában található 
szállodai férőhelyet saját nevében értékesít 10 000 Ft/éj/fő áron.  

Ha a megrendelő „csak” egy konkrét, külföldön lévő szállodában kér pl. foglalást, akkor a 
hotelfoglalást a magyar utazási iroda a saját nevében is számlázhatja a vevő felé, mint áfa 
területi hatályán kívüli hotelszolgáltatást. A szálláshely ott adózik, ahol a szálloda fekszik. (A 
bejövő számlán ezért lesz 19%-os szlovák áfa.)  

Helyesen a magyar utazási irodának be kellene jelentkeznie Szlovákiába adóalanyként és 
Szlovákiában kellene az általa nyújtott szolgáltatás után áfát fizetni. Ez utóbbi esetben 
azonban a hotel számlájában az áthárított, 19%-os szlovák áfa levonhatóvá válik és a 
vevőnek a felszámított utazási irodai eladási ár után Szlovákiában meg kell fizetnie a 19%-os 
szlovák áfát.   

 

12. Példa vállalkozás társasági adózására 

Egy vállalkozásban áfa nélkül évente 800 000 000 Ft-ért értékesítenek. A kis vállalkozás 18 
főt foglalkoztat. Adózás előtti eredménye 80 000 000 Ft. A társasági adóalap (a növelő és 
csökkentő tényezők figyelembevétele után) 55 000 000 Ft. Az alkalmazottak fizetése 
meghaladja a minimálbér kétszeresét.  

Éves nettó árbevétel             8 000 000 000 Ft 

Éves nettó költség      7 200 000 000 Ft 

Adózás előtti eredmény          800 000 000 Ft 

Adóalapot csökkenti: 

Adómentes fejlesztési tartalék 800 000 000*0,4=       320 000 000 Ft (döntés szerint) 

Más összegek (pl. a társasági adó szerint elszámolni engedett amortizáció, amelynek külön 
összegben történő számszerűsítésétől eltekintettünk)      80 000 000 Ft 

Adóalapot növeli 

(Több összeg, pl. a bírságok, a számviteli törvény szerinti amortizáció, stb. együttesen, 
amelyek külön-külön történő számszerűsítésétől eltekintettünk )    
            150 000 000 Ft 

Adóalap: 800 000 0000-400 000 000 + 150 0000 000 =                 550 000 000 Ft 

Adó: 500 000 000 *0,1+50 000 000 *0,19=                                 59 500 000 Ft 

A következő négy évben kell beruházásra fordítani 320 000 000 Ft-ot (ez az adómentes 
fejlesztési tartalék összege). Az ezen beruházások használatba vétele utáni években a 
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társasági adó számításakor nem vehető figyelembe az e beruházásokhoz kapcsolódó 
eszközök értékcsökkenése. A 10%-os adókulcs miatti megtakarítás összege, 3 000 000 Ft is 
csak beruházásra használható fel. 

 

13. Példa a bérbeadási jövedelem adójára 

Egy magánszemély Ivádon, egy Nógrád megyei kis faluban rendezvények szervezésére 
kialakított, 1000 négyzetméteres helyiséget bérbe ad. Az ár 5 EURÓ/m2/alkalom. Mennyi 
személyi jövedelemadót kell fizetnie alkalmanként? 

Megoldás: 

Az adóköteles bevétel: 1000*5*300Ft/EURÓ=  1 500 000 Ft 

10% költséghányad                      -  150 000 Ft 

Jövedelem          1 350 000 Ft 

SZJA              216 000 Ft 

Az szja-előleget a negyedévet követő hó 20-ig kell befizetni. 

Megjegyzés: Ha a magánszemély az adóévben megszerzett, ingatlan bérbeadásából 
származó jövedelemére az önálló tevékenység rendelkezéseit alkalmazza, akkor ezen 
jövedelme egymillió forintot meghaladó összege esetén a teljes összeg után 14 százalékos 
mértékű egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni mindaddig, amíg a biztosítási 
jogviszonyában a megfizetett egészségbiztosítási járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
valamint megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a 
tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot. 

 

14. Példák az egyéni vállalkozásból származó nettó jövedelem alakulására a 2013. évben 
választható adózási módok alkalmazása esetén 
 
2013. január 1-jétől az egyéni vállalkozó által választható adózási módok is kibővültek a 
kisvállalkozások tételes adójával. Azonos nagyságú bevétel és kiadás mellett vizsgáltuk meg, 
hogy az egyes adózási módok esetén az egyéni vállalkozónak milyen összegű nettó 
jövedelme marad. 
 
a) példa 

 
Idegenvezető főállású egyéni vállalkozó éves bevétele                                  5 500 000 Ft 
Éves költség a vállalkozói kivét és a példában kiszámított közterhek nélkül (a 
továbbiakban: Egyéb számlával igazolható költség)                            2 860 000 Ft 
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Vállalkozói kivét (12*95 000)       1 140 000 Ft 
Az igénybe vehető családi kedvezmény éves összege  
     egy középiskolás gyermek után (12*62 500)        750 000 Ft 
 
    Vállalkozói szja                Átalányadó   KATA 
1. Éves bevétel (Ft)   5 500 000    5 500 000   5 500 000 
2. Egyéb költség (Ft)  2 860 000    2 860 000   2 860 000 
3. Fizetendő adó (Ft)  428 400         56 000      600 000 
4. Fiz. járulékok + eho (Ft)      794 625       605 625      - 
 
Vállalkozásból származó 
nettó jövedelem (Ft)           1 416 975    1 978 375   2 040 000 
 
 A fizetendő adó tartalmazza a vállalkozói jövedelem utáni 10 százalékos adót, az 
osztalékalapot terhelő adót és a havi 95 ezer forint vállalkozói kivét utáni – a családi 
kedvezmény figyelembevételével megállapított – adót. 
 
A fizetendő járulékok tartalmazzák a nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási és munkaerő-
piaci járulékot és a szociális hozzájárulási adót azzal, hogy feltételezzük, hogy 2013. évben a 
minimálbér összege 95 ezer forint. 
 
Részletes számítások 
 
Vállalkozói személyi jövedelemadó 
 
1. Éves bevétel      5 500 000 
2. Egyéb költség      2 860 000 
3. Vállalkozói kivét (12*95 000)                1 140 000 
4. Vállalkozói adóalap (1.-2.-3.)                1 500 000 
5. Vállalkozói adó (4.*0,1)                    150 000 
6. Adózás utáni jövedelem (4.-5.)               1 350 000 
7. Vállalkozási osztalékalap (6.)                1 350 000 
8. Osztalékalap utáni adó (7.*0,16)                   216 000 
9. Osztalékalapot terhelő eho (7.*0,14)                  189 000 
Kivét 
10. Vállalkozói kivét (12*95 000)                1 140 000 
11. Családi kedvezmény        750 000 
12. Adóalap (10.-11.)                     390 000 
13. Szja (12.*0,16)                       62 400 
14. Nyugdíjjárulék (10.*0,1)                   114 000 
15. Egészségbizt. és munkaerő-piaci járulék 
(10.*1,5*0,085)          145 350 
16. Szocho (10.*1,125*0,27)                     346 275 
17. Vállalkozásból származó nettó jövedelem 
(1.-2.-5.-8.-9.-13.-14.-15.-16.)    1 416 975 
 
Átalányadózás 



 
26 

 
1. Éves bevétel      5 500 000 
2. Elszámolható költség (1.*0,8)   4 400 000 
3. Megállapított jövedelem (1.-2.)    1 100 000 
4. Családi kedvezmény                    750 000 
5. Megállapított jövedelem adóalap (3.-4.)      350 000 
6. Szja (5.*0,16)                       56 000 
7. Járulékalap (95 000*12)     1 140 000 
8. Nyugdíjjárulék (7.*0,1)        114 000 
9. Egészségbizt. és munkaerő-piaci járulék 
(7.*1,5*0,085)                      145 350 
10. Szocho (7.*1,125*0,27)         346 275 
11. Vállalkozásból származó nettó 
jövedelem (1.-2 860 000-6.-8.-9.-10.)   1 978 375 
 
 KATA 
 
1. Éves bevétel        5 500 000 
2. Éves KATA (12*50 000)                                              600 000 
3. Egyéb költség        2 860 000 
4. Bevétel-költség különbözet (2.-3.)     2 640 000 
5. Vállalkozásból származó nettó jövedelem (4.-1.)   2 040 000 
 
 
b) példa 
 
Egy kiegészítő tevékenységet folytató, eva-alany egyéni vállalkozó nettó jövedelme a 2013. 
évre választható adózási módok esetében a következők szerint alakul. 
 
Éves bevétel                                             5 000 000 Ft 
Éves költség                                                500 000 Ft 
 
     EVA     KATA 
Éves bevétel           5 000 000           5 000 000 
Éves költség              500 000              500 000 
Fizetendő adó             428 400              300 000 
Fizetendő járulékok             579 920         - 
 
Vállalkozásból származó nettó jövedelem  
 
           2 070 080                        4 200 000 
 
 
Részletes számítások 
 
EVA választása esetén 
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1. EVA bevétel       5 000 000 
2. EVA (1.*0,37)                   1 850 000 
3. Éves egyéb költség                      500 000 
4. Nyugdíjjárulék (7.*0,1)                     500 000 
5. Egészségügyi szolgáltatási járulék (6 660*12)                         79 920 
6. Vállalkozásból származó nettó jövedelem 
(1.-2.-3.-4.-5.)                   2 070 080 
 
KATA választása esetén 
 
1. Éves bevétel       5 000 000 
2. Éves KATA (12*25 000)        300 000 
3. Éves egyéb költség          500 000 
4. Bevétel-költség különbözet (2.-3.)     4 500 000 
5. Vállalkozásból származó nettó jövedelem (4.-1.)               4 200 000 
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A KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA HELYES KITÖLTÉSE 
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Forrásjegyzék 

HVG: ADÓ 2013 különszám  

HVG.hu/Adózóna, promóciós kód: ADO2013 

Adótörvények  2013/I.-II.  (Complex Kiadó, Adó- és pénzügyi szaklap, XXI. évfolyam, 2013/11-14)  

http://www.kormany.hu/download/e/bc/b0000/2013%20Ad%C3%B3v%C3%A1ltoz%C3%A1sok%201

2%2011%2027.pdf 

http://www.adoforum.hu/szakmai-forum/tema/36914?subscribe=true,  

http://www.adoforum.hu/igy-adozunk-2013-ban-uniqueidRCViWTptZHJ5a5tKG2e9VS9acmaSL7wQ/ 

http://adozona.hu/2013_adovaltozasok 

http://www.adovilag.com 

http://systemmedia.hu/index.php/szakmai-anyagok.html 

http://muisz.mconet.biz/tmp/doc_fajlok/830/01/50e6e17704922Adokonzultacio_anyaga___dr_Hon

yek_Peter.pdf 

http://www.facebook.com/adoonline 

http://www.milton.hu/download/Adokonferencia_2012_12_04/dr_Varga_Arpad_20121204_Art_Mil

ton_Nexon.pdf 

www.kompkonzult.hu/content/letoltheto-anyagok 

www.nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/adovilag 

http://www.kompkonzult.hu/content/adovilag-nav-gazdasagi-szaklapja-adozasi-kerdesekrol 

http://szamvitelilevelek.hu/levelek/2009/10/29/4347/+k%C3%BClf%C3%B6ldi+napid%C3%ADj+k%

C3%B6nyvel%C3%A9se/ 

http://www.mkvk.hu/ 

http://www.adokamara.hu 

http://www.parlament.hu/ 

http://www.nav.gov.hu/ 

http://www.juno.hu/index3.php 

http://www.eutax.hu/ 

http://index.hu/gazdasag/ 
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http://www.facebook.com/adoonline#!/onadozo 

http://richpoi.com/cikkek/uzlet_gazdasag/igy-adozunk-2013-ban.html 

 


