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1. Alanyi adómentesek és kompenzációs 
felárra jogosultak

Az áfatörvény alapján az általános forgalmi adónak 
van alanyi és tárgyi hatálya is. Alanyi adómentesség 
esetében, bár a termék értékesítése az áfa tárgyi 
hatálya alá tartozhat, azonban maga az értékesítő 
– amennyiben a jogszabályban támasztott feltételek 
teljesülnek – az áfatörvény 187-188. §-ai alapján él-
het az alanyi adómentesség lehetőségével. Szigorúan 
nézve tehát az alanyi adómentes adóalany értékesíté-
seire is kellene értelmezni az EKÁER-kötelezettséget, 
azonban a jogalkotók ezúttal másképp döntöttek. Az 
alanyi adómentességre jogosult adóalanyok és az ala-
nyi adómentes ügyletek kívül esnek az EKÁER hatá-
lyán, nem kell EKÁER-bejelentést tenniük.

Hasonló a helyzet a kompenzációs felárra jogosult 
mezőgazdasági termelők esetében is. Az áfatörvény 
198-199. §-ai alapján az az adóalany, akinek a mezőgaz-
dasági tevékenységen kívüli tevékenységéből szárma-
zó – adót is tartalmazó – éves bevétele időarányosan 
nem haladja meg az alanyi adómentesség választására 
jogosító értékhatárt (illetve az, akinek ez a bevétele idő-
arányosan meghaladja ugyan az alanyi adómentesség 
választására jogosító értékhatárt, azonban a mezőgaz-
dasági tevékenységből származó – kompenzációs fel-
árat is tartalmazó – éves bevétele időarányosan több), 
adófi zetésre nem kötelezett, és előzetesen felszámított 
adó levonására nem jogosult. Ebben az esetben is ala-
nyi adómentességről beszélünk, ezek az ügyletek tehát 
szintén kívül esnek az EKÁER hatályán.

Az alanyi adómentességet élvezők és különösen a 
kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági terme-
lők azonban mégis fi gyelmet érdemelnek az EKÁER 
szempontjából is.

Vonatkozó jogszabályok:
  5/2015. számú NGM rendelet az elektronikus köz-

úti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről 
(EKÁER rendelet) 3. § 

  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi 
adóról 198-199. §

2. Fordított adózás alá tartozó ügyletek

Bár a fordított adózás alá eső ügyletek látszólag egy-
szerűek, mégis gondot okozhat, ha nem járunk el elég 
körültekintően.

AZ EKÁER rendelet 3. § (1) c pontja alapján 
útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozás-
sal járó, belföldön nem közvetlen végfelhasználó 
részére történő első általános forgalmi adóköte-
les termékértékesítést kizárólag érvényes EKÁER-
számmal rendelkező adózó folytathat. Sokan ezért 
úgy értelmezik, hogy mivel az általuk kiállított szám-
lán nincs áfa, akkor EKÁER-számra sem lesz szükség 
– ami azonban hibás következtetés.

Fordított adózás esetén ugyanis az értékesítés ál-
talános forgalmi adóköteles, a különbség mindössze 
az, hogy az áfa megfi zetésére az eladó helyett a ter-
mék beszerzője kötelezett. A fordított adózás tényét 
a számlán fel kell tüntetni. A vevő az adót emellett 
levonásba is helyezheti, amennyiben jogosult az áfa 

DR. SZTANKÓ DÁNIEL ROVATA

EGYES ÜGYLETEK 
ÁFA- ÉS EKÁER-BELI KEZELÉSE
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levonására. Az adólevonási jog tárgyi feltételének (fő-
szabály szerint az ügylet teljesítését tanúsító számla) 
birtokában a számlabefogadó ugyanazon bevallás-
ban vallja be a fi zetendő és levonható áfa összegét, 
így – teljes áfalevonási jog esetén – nem keletkezik 
tényleges áfabefi zetési kötelezettség. Ilyen esetben a 
számla áfa felszámítása nélkül kerül kiállításra. Tehát 
a fordított adózás alá tartozó ügyletek esetében, bár 
a számla nem tartalmaz áfát, az ügylet áfaköteles 
termékértékesítésnek számít, vagyis az EKÁER 
tárgyi hatálya alá esik. 

Ha tehát olyan terméket értékesítünk vagy ve-
szünk, amely a fordított adózás hatálya alá esik, akkor 
érdemes EKÁER-elemzésnek alávetni az ügyletet. 

Fontos megemlíteni azt is, hogy egyes fordított 
adózás hatálya alá eső termékek egyben kockáza-
tos termékek is (pl. gabonaféle). Kockázatos ter-
mékek esetében pedig minden esetben a feladónak 
van EKÁER-kötelezettsége, akkor is, ha a címzett 
fuvaroz(tat)! 

Vonatkozó jogszabályok:
  5/2015. számú NGM rendelet az elektronikus köz-

úti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről 
(EKÁER rendelet) 3. § 

  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi 
adóról 142. §

3. A hulladékkezelés esetei

A gyártási folyamatok során az előállított termék mel-
lett szinte minden esetben keletkezik hulladék is. Ez 
lehet a termék előállításához szükséges alapanyagok 
csomagolása, a különféle anyagok (fa, fém, műanyag) 
megmunkálása során keletkező hulladék és törme-
lék, selejtek, anyagmaradványok, növényfeldolgozás 
esetében a levágott szárak, héjak, állatfeldolgozásnál 
például a tollak, és még hosszasan sorolhatnánk a lis-
tát. A gyártás során keletkező hulladékokat alapvető-
en két csoportra bonthatjuk.

3.1 A hulladéknak van másodlagos értéke – 
termékértékesítés

Abban az esetben, ha a gyártás során keletkező hul-
ladékot el lehet adni (például egy hulladékfeldolgozó 
cégnek), termékértékesítésről beszélünk. Jelen eset-
ben maga a hulladék lesz a termék, és ezt a terméket 
mi magunk állítottuk elő a gyártási folyamat része-
ként, eladása tehát (újonnan létrehozott termékként) 

első értékesítésnek számít. A hulladék értékesí-
tésére a fordított adózás szabályai vonatkoznak, 
vagyis ahogy az előző fejezetben is láthattuk, az érté-
kesítés általános forgalmi adóköteles, az áfa megfi ze-
tésére pedig a termék beszerzője kötelezett. Mivel a 
hulladékfeldolgozók nem közvetlen végfelhasználók, 
ezért az ügyletre igaz lesz az EKÁER rendelet 3. § (1) 
c pontja, vagyis, hogy nem közvetlen végfelhasználó 
részére történő első általános forgalmi adóköteles 
termékértékesítésről van szó.

A fentiek alapján már látható, hogy a hulladék értéke-
sítése során EKÁER-kötelezettség is keletkezhet, ameny-
nyiben belföldi értékesítésről van szó, és útdíjköteles 
gépjárművel végzett közúti fuvarozással jár. 

Ha a hulladékkezelő cég ezután a megvásárolt hul-
ladékot feldolgozza, majd az így előállított terméket 
eladja, akkor ismét első termékértékesítésről lesz 
szó, tehát ismét az EKÁER tárgyi hatálya alá tartozik 
az ügylet.

Nem szabad megfeledkezni a hulladékgazdálko-
dással kapcsolatos EKÁER-mentességekről. Az EKÁER 
rendelet 4. § (2) bekezdése szerint EKÁER-mentes:
  a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 

1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delet szerinti bejelentésköteles hulladékszállítás 
keretében szállított termék, valamint

  a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fém-
kereskedelmi engedélyköteles termék.

A mentesség azonban csak a fenti két jogszabályban 
rögzített hulladékokra vonatkozik, ha tehát többféle 
hulladékot is értékesítünk egyidejűleg, és abból nem 
mind tartozik a fenti két mentességi kategóriába, ak-
kor a mentességet nem élvező termék továbbra is 
EKÁER-köteles lehet!

3.2 A hulladék kezelése szolgáltatásnyújtás 
keretén belül

Abban az esetben, ha a keletkező hulladékért az átve-
vő nem fi zet, sőt még a hulladék átadójának kell fi zet-
ni azért, hogy az átvevő vigye el a hulladékot, akkor 
nem termékértékesítésről, hanem szolgáltatásnyúj-
tásról beszélünk, amit a hulladékot elszállító cég nyújt 
az átadónak. A szolgáltatásnyújtás pedig nem tartozik 
az EKÁER hatálya alá.

Könnyen meg lehet különböztetni a két csoportot, 
az első esetben nekünk, a hulladék előállítójának fi -
zetnek, és mi állítjuk ki a számlát, míg a második eset-
ben mi fi zetünk és kapunk számlát a tranzakcióról.
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Vonatkozó jogszabályok:
  5/2015. számú NGM rendelet az elektronikus köz-

úti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről 
(EKÁER rendelet) 4. § 

  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi 
adóról 142. §

  2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamen-
ti és tanácsi rendelet a hulladékszállításról

  2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről

4. Mozgóárusok

Mozgóárusításról beszélünk, ha a kereskedő nem egy 
fi x (helyrajzi számmal rendelkező) üzlethelyiségben, 
telephelyen vagy raktárból értékesít, hanem mozgó-
boltnak nem minősülő eszköz segítségével, például 
teherautóval viszi magával az eladásra kínált árut, és 
útközben próbál a termékre vevőt találni. 

Ennek az ügylettípusnak a megértéséhez először is 
térjünk vissza a termékértékesítés fogalmára.

Az áfatörvény 9. § (1) bekezdése alapján a termék 
értékesítése olyan, birtokba vehető dolog átengedé-
se, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre 
jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehető dolog 
szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményező 
ügylet. A termékértékesítés lényeges eleme a rendel-
kezési jog átruházása, ami lényegében a tulajdonjog át-
ruházásával megtörténik. Termékértékesítés egy szer-
ződésből vagy más kötelemből eredő kötelezettségek 
teljesítése értekében valósul meg. Ez a szerződés létre-
jöhet szóban, írásban és ráutaló magatartással is, tehát 
nem kötelező az írásos forma, de az értékesítés alapja 
minden esetben ez a szerződés, vagyis a felek kölcsö-
nös és egybehangzó jognyilatkozata. Ha nem jött létre a 
szerződés, akkor nem beszélhetünk termékértékesítés-
ről sem. Ezt egy kissé megfordítva: termékértékesítésről 
csak akkor beszélhetünk, ha előtte létrejött a szerződés. 
Fuvarozással járó értékesítésről akkor beszélünk, ha a 
szerződésből eredő kötelezettségnek részét képezi az 
áru kiszállítása is. Ebben az esetben tehát a szerződés-
nek még a fuvar elindulása előtt létre kell jönnie.

Hogy könnyebben megértsük a mozgóárusítás fo-
galmát és el tudjuk különíteni az álló értékesítéstől, 
képzeljük el az alábbi példát!

Példa

Adott X nagykereskedő, aki kockázatos termékkel, je-
len esetben kristálycukorral kereskedik. A környező 

települések kiskereskedői (A, B, C és D kiskereskedő) 
számára árusít cukrot kiszállítással, többnyire meg-
rendelés alapján. A kristálycukrot külföldről hozza be, 
tehát ő lesz a termék első belföldi értékesítője.
  Az első kiskereskedő (A) szóban vagy írásban (sze-

mélyesen, telefonon, e-mailben, levélben vagy 
egyéb módon) jelzi, hogy neki másnap szüksége 
lenne 500 kilogramm cukorra. 

  X nagykereskedő ezután felhívja a második kiske-
reskedőt (B-t), jelezve, hogy másnap a környéken 
fog járni az árujával, és megtudakolja, kell-e a kis-
kereskedőnek cukor. B kiskereskedő jelzi, hogy 
igényt tartana 500 kilogramm cukorra másnapi 
kiszállítással. 

  X nagykereskedő megpróbálja felhívni a harmadik 
és negyedik kiskereskedőt (C-t és D-t) is, de egyi-
küket sem éri el telefonon. Mivel ismeri C és D 
cukorvásárlási szokásait, és tudja, hogy többnyire 
szükségük van az árura, ezért úgy dönt, nekik is 
kiszállít fejenként 500 kilogramm cukrot, remélve, 
hogy megveszik azt tőle a helyszínen. 

  Másnap tehát X nagykereskedő felrakodja a te-
herautójára a 4-szer 500 kilogramm kristálycukrot 
(4 termékegységet) és útnak indul. A és B kiske-
reskedő a megbeszéltek alapján várja is az árut. 
C kiskereskedő nem számított rá, de örül a lehető-
ségnek, mert épp kifogyóban van a készlete, ezért 
megvásárolja a szokásos 500 kilogramm cukrot. 
D-hez érve azonban csalódnia kell, mert D-nek je-
lenleg nincs szüksége az árura. X ezután a cukrot 
visszaszállítja a saját raktárába. 

Mit jelenthet mindez az EKÁER szempontjából? 

Négy címzettről van szó, ez alapján négy termékegy-
séget kell külön-külön megvizsgálnunk. Az első két 
esetben, A és B kiskereskedőnél előzetesen szerző-
dés jött létre (ne feledjük, hogy a telefonon létrejött 
megállapodás is szerződésnek minősül), és ennek 
a szerződésnek a teljesítése érdekében indul útra X 
nagykereskedő. Erre a két termékegységre tehát kell 
EKÁER-számot kérnie. A harmadik esetben a szerző-
dés akkor jött létre, amikor a termék már C boltjánál 
volt, így bár történt értékesítés, az nem járt fuvaro-
zással. Történt ugyan fuvarozás, de nem egy meglévő 
szerződés teljesítése érdekében, hanem egy lehetsé-
ges szerződés reményében. Ebben az esetben tehát 
álló értékesítésről beszélünk, így a tranzakció nem 
EKÁER-köteles. A negyedik kiskereskedő esetében pe-
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dig még értékesítés sem történt, így – értékesítés hiá-
nyában – nem beszélhetünk EKÁER-köteles ügyletről.

A fenti példában tehát csak 2 EKÁER-számot kell 
kérni. Mivel kockázatos termékről van szó, ezért az 
EKÁER-re kötelezett személy a feladó, vagyis X lesz.

Vonatkozó jogszabályok:
  5/2015. számú NGM rendelet az elektronikus köz-

úti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről 
(EKÁER rendelet) 3. § 

  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi 
adóról 9. §

5. Reklamációk és garanciális áru

A Polgári Törvénykönyv szerint (Ptk. 6:159. §) olyan 
szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szol-
gáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesíté-
sért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági 
igénye alapján a jogosult választása szerint
  kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha 

a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehe-
tetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellék-
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva 
– aránytalan többletköltséget eredményezne, fi -
gyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban 
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a 
kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak 
okozott érdeksérelmet; vagy

  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igé-
nyelheti (árleszállítás), a hibát a kötelezett költ-
ségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathat-
ja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a 
kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a 
jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűző-
dő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kija-
vítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a 
jogosult által elvárható rendeltetésére fi gyelemmel – 
megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve 
kell elvégezni.

5.1 Belföldi reklamáció kezelése

Általánosságban elmondható, hogy a kellékszavatos-
sági igények teljesítésére nem egy önálló szerződés 
keretében kerül sor, hanem egy korábbi szerződésből 
fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében. Azaz új 
termékértékesítésről nem beszélhetünk, hanem egy 
korábban teljesített termékértékesítéshez kapcsoló-

dó kötelezettség teljesítése történik. Ha pedig nincs 
új termékértékesítés, akkor – belföldi viszonylatban 
– nem szükséges új EKÁER-számot kérni, hiszen a sza-
vatossági kötelezettségek teljesítésével nem jön létre 
új első adóköteles termékértékesítés nem végfelhasz-
náló részére.

Kijavítás és kicserélés esetén általában háromszor 
kell elfuvarozni a terméket:
  az eredeti termék értékesítésekor,
  a hibás termék visszaszállításakor,
  a kijavított vagy a cseretermék újbóli kiszállítása-

kor.
Termékértékesítés viszont csak egyetlen egyszer tör-
ténik, így EKÁER-kötelezettség is csak egyszer merül 
fel, ezért a hibás termék visszaszállítása és a kijavított 
vagy a cseretermék újbóli kiszállítása során már nem 
merül fel újbóli EKÁER-kötelezettség.

Nem kifogásolható az a gyakorlat sem, amely so-
rán, ha a vevő már a termék megérkezésekor észleli a 
termék hibáját és nem is veszi át azt, akkor az eredeti 
termékértékesítést meg nem történtté nyilvánítják a 
felek, így az ehhez kapcsolódó EKÁER-számot lezárás 
helyett érvénytelenítik (ilyenkor érdemes az érvény-
telenítés okát is megjelölni). Aztán a kijavított vagy a 
cseretermék kiszállítását tekintik értékesítésnek, és 
ehhez kapcsolódóan az EKÁER-bejelentésre kötele-
zett kér új EKÁER-számot.

Ha a vevő a hibás terméket megtartja, de árleszál-
lítás kér, akkor új EKÁER-számot már nem kell kérni, 
de a termék értékét az EKÁER-szám lezárása előtt 
módosítani kell, ha az új érték megérkezéskor már 
ismert. Ha az új érték a termék megérkezésekor még 
nem ismert, és az árengedmény biztosítására később 
kerül sor, akkor elképzelhető, hogy a számla (helyes-
bítést követően) – és emiatt az áfaanalitika – és az 
EKÁER-analitika között eltérés mutatkozik, hiszen az 
EKÁER-ben még az engedménnyel nem módosított 
érték fog szerepelni, az áfaanalitikában és a bevallás-
ban viszont már a módosított tétel. Ilyen esetekre is 
érdemes olyan nyilvántartást vezetni, amely alapján 
kimutatható és ledokumentálható az eltérés oka.

5.2 Nemzetközi reklamáció kezelése

Ha a hibás, a kijavított vagy a cseretermék szállítá-
sa határon át történik, akkor fontos emlékezni arra, 
hogy EU-n belüli viszonylatok esetén EKÁER-számot 
még akkor is kell kérni, ha nem történik tulajdonjog 
átszállása, illetve nem történik új termékértékesítés.
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5.3 A visszáru EKÁER-beli kezelése

Kétféle visszáru létezik:
  szavatossági hiba miatt a korábban értékesített 

terméket vissza kell venni;
  a felek közötti szerződés szerint az eredeti eladó – 

bizonyos körülmények fennállása esetén – köteles 
visszavásárolni a terméket az eredeti vevő kérésé-
re, gyakran előre meghatározott ár alapján.

Az első típusú visszárunál az eredeti értékesítés meg-
hiúsul, ezért termékértékesítés egyszer sem történik 
(kivéve, ha a terméket kijavítják vagy csereterméket 
biztosítanak). A második esetben kétszer értékesítik 
a terméket: egyszer az eredeti eladó az eredeti vevő-
nek, másodszor az eredeti vevő az új eladónak, aki 

eladja a terméket az eredeti eladónak, aki ezáltal új 
vevővé válik. A második esetben elképzelhető, hogy 
az eredeti termékértékesítés első belföldi adóköte-
les értékesítés lesz, ezért EKÁER-számot kell kérni. 
A visszáru viszont már a második értékesítés lesz, 
erre nem kell EKÁER-számot kérni.

Visszáru esetén tehát megállapítható, hogy belföl-
di viszonylatban egyik esetben sem keletkezik EKÁER-
kötelezettség.

A témáról bővebben a szerző EKÁER kézikönyv 
című, a Vezinfó Kiadó gondozásában hamarosan 
megjelenő új könyvében olvashat.

Dr. Sztankó Dániel
RSM Hungary 

VIRA SÁNDOR ROVATA

TERMÉKEK FUVAROZÁSA
A téma aktualitását az adja, hogy a magyar áfatörvény 2019. évi módosítása egy 
közel 30 éves jogalkalmazási gyakorlatot változtat meg a nemzetközi szállítmányozás 
területén, így feltétlenül szükséges hangsúlyosan felhívnunk tisztelt partnereink 
figyelmét a jogszabályváltozásból származó adókockázatra.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Magyarország a nemzet-
közi áruforgalom szempontjából központi helyet tölt be, 
amelyet sajnos a magyar autópályák forgalma is hűen 
tükröz. A magyar fuvarozók, szállítmányozók minden 
elképezhető relációban, minden elképzelhető nációjú 
megrendelő számára nyújtanak fuvarozási szolgáltatást. 
A cikkben megpróbálom a fuvarozás áfa-(héa-) szabá-
lyait a megrendelők személyének és a fuvar relációjának 
szempontjából teljeskörűen számba venni.

Teljesítési hely

A fuvarozásnál, fuvarszervezésnél, mint minden más 
adótárgynál az úgynevezett teljesítési helyet kell elsőd-
legesen meghatározni, hiszen a teljesítési hely dönti el 
alapvetően, hogy melyik országban és kinek kell adót 
fi zetnie az egyes szolgáltatások után. Még akkor is köz-
ponti kérdés a teljesítési hely, ha mint majd látni fogjuk, 
bizonyos esetekben eff ektív adófi zetési kötelezettség 
nem keletkezik, vagyis valódi adómentességet élveznek 
bizonyos ügyletek. (Valódi adómentességnek nevezzük 
azon adómentes ügyleteket, amelyek adólevonásra jo-

gosítanak.) Viszont az adómentesség nem jelenti azt, 
hogy bevallási kötelezettsége ne keletkezne az adó-
alanynak, amit az eff ektív adófi zetési kötelezettség hiá-
nyának ellenére is teljesítenie kell. 

A fuvarszervezés és fuvarozás, valamint a fuvarozás-
hoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások esetében a 
teljesítési helyet a megrendelő adóalany gazdasági lete-
lepedése határozza meg az áfatörvény (továbbiakban: 
Áfa tv.) 37. § (1) bekezdése alapján, ha a fuvarozó és a 
megrendelő egyaránt adóalany. 

Lehetséges, hogy a megrendelő adóalanynak több 
országban van olyan telephelye, amelyet a Héa-irányelv 
rendelkezései szerint állandó telephelynek tekinthe-
tünk. Vagyis a telephelyen állandó jelleggel jelen van, 
és személyzettel, valamint eszközökkel rendelkezik a 
szolgáltatás fogadására. Ez esetben ki kell választani, 
hogy melyik telephely a leginkább érintett a fuvarfela-
dat szempontjából. Ha nem dönthető el, hogy melyik 
a leginkább érintett telephely, úgy minden egyéb kö-
rülménytől függetlenül a megrendelő vállalkozás szék-
helyét kell leginkább érintett állandó letelepedésnek 
tekinteni, vagyis a teljesítési hely azon ország lesz, ahol 
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a vállalkozás székhelye található. Fontos, hogy ameny-
nyiben a megrendelő megadja valamelyik tagállami 
telephelyének a közösségi adószámát a fuvarozónak, 
úgy azt kell vélelmeznie a fuvarozónak, hogy az adott 
tagállami telephely a leginkább érintett (ellenkező bi-
zonyításig). Az érintett állandó letelepedés kérdésében 
különösebb vizsgálatot nem kell végeznie a fuvarozó-
nak, nyugodtan hagyatkozhat a gyakorlat szempont-
jából a megrendelő által megadott számlázási címre 
(EU-s megrendelő esetében az adott állam által kiadott, 
és a megrendelő által a fuvarozónak megadott közös-
ségi adószámra) mint teljesítési helyre.  

Ha például a magyar fuvarozó német adóalanynak 
teljesíti a fuvarfeladatot, úgy a fuvar relációjától függet-
lenül a szolgáltatásának teljesítési helye Németország 
lesz. Ha orosz cégnek végezzük a szállítmányozást, úgy 
a teljesítési hely szintén – a fuvar relációjától függetle-
nül – Oroszország lesz. Ha például magyar cégnek fu-
varozunk, és a magyar székhelyről kell elvinni az árut a 
magyar cég németországi fi óktelepére, akkor meg kell 
határozni, hogy a székhely vagy a fi óktelep a leginkább 
érintett a fuvar szempontjából. Ha a megrendelő nem 
nyilatkozik, akkor a székhelyet kell teljesítési helynek te-
kinteni, ha viszont a megrendelő úgy nyilatkozik, hogy 
a fi óktelep a leginkább érintett, azt a fuvarozó nem vi-
tathatja, hiszen nem láthat bele a megrendelő gazdál-
kodásába, nem bírálhatja felül a megrendelő döntését 
információ hiányában.  

A fuvarozónak, szállítmányozónak tisztáznia, ellenő-
riznie kell a megrendelő adóalanyiságát, hiszen az elő-
zőekben ismertetett szabályok csak akkor érvényesek, 
ha a megrendelő adóalany. Az EU-s megrendelő eseté-
ben az egyetlen elfogadott igazolása az adóalanyiság-
nak a megrendelő által megadott és a fuvarozó által 
a VIES-rendszerben ellenőrzött közösségi adószám. 
Harmadik országos megrendelő esetében minden, hi-
vatalosnak minősíthető szerv által kiadott irat, igazolás 
átvétele teljesíti az adóalanyiság ellenőrzésének köve-
telményét.

Magánszemély megrendelő esetében a teljesíté-
si helyet az előzőektől eltérően kell meghatározni. Ha 
olyan fuvarról van szó, amely nem lép ki az EU terü-
letéről, úgy a teljesítési hely a fuvar indulási helye. 
Ha viszont a fuvar kilép az EU területéről harmadik 
országba, úgy a megtett útvonalat kell teljesítési hely-
nek tekinteni. Amennyiben egy magyar fuvarozó arra 
vállalkozik, hogy elhozza egy magánszemély termékét 
Párizsból Budapestre, akkor bizony neki Franciaor-
szágban kell adószámmal rendelkeznie, hiszen francia 

forgalmi adót kell felszámítania a megrendelő felé (füg-
getlenül a megrendelő állampolgárságától), és azt ott 
be is kell vallania és fi zetnie.  Ha a magánszemély a ter-
mékét Budapestről Moszkvába viteti, akkor a teljesítési 
hely a megtett útvonal, és csak a magyarországi részre 
kell áfát felszámítani, de amennyiben kiviteli vámke-
zelés történik, úgy a fuvarozás adómenetes. Ellenkező 
irányban szintén a megtett útvonal a teljesítési hely, és 
a belföldi szakaszra akkor nem kell áfát felszámítani, ha 
import vámkezelés történik, és így a fuvar értékét bele-
számítják az import adóalapjába.

Az adófi zetésre kötelezett személy

Amennyiben tisztáztuk a fuvarozás, fuvarszervezés tel-
jesítési helyét, úgy már tudjuk, hogy melyik országban 
kell adót fi zetni a teljesítés után. A következő kérdés az, 
hogy kinek kell adót fi zetnie, pontosabban kinek kell az 
ügyletet bevallania a teljesítési hely országában (bizo-
nyos esetekben az ügylet adómentes, így nem minden 
fuvarozás után kerül adófi zetés megállapításra). A fuva-
rozó szempontjából vizsgálva a kérdést, igen egyszerűen 
lehet megállapítani az adófi zetésre kötelezett személyt, 
aki vagy a fuvarozó vagy a megrendelő lehet. Ha a fuva-
rozónak van állandó telephelye vagy székhelye a telje-
sítési helye szerinti országban, úgy a fuvarozó az adófi -
zetésre kötelezett, ha nincs állandó letelepedése, úgy a 
megrendelő az adófi zetésre kötelezett.

Például, ha a magyar fuvarozó magyarországi 
meg rendelőjének számlázza a Budapest−Bécs fuvar-
feladatot, úgy a teljesítési hely Magyarország, és az 
adó fi zetésre kötelezett a fuvarozó vállalkozó. Mivel a 
megrendelő Magyarországon letelepedett adóalany, 
így a teljesítési hely Magyarország, és mivel a fuvarozó 
is Magyarországon letelepedett, így ő az adófi zetésre 
kötelezett. Ha ugyanezt a fuvart egy osztrák vállalkozó-
nak számlázza a fuvarozó, úgy a teljesítési hely Ausztria 
és az adófi zetésre kötelezett az osztrák megrendelő. 
Mivel a megrendelő Ausztriában telepedett le, így a tel-
jesítési hely Ausztria, és mivel a fuvarozó nem telepe-
dett le Ausztriában, így az osztrák megrendelő az adó-
fi zetésre kötelezett.

Amikor a magyar fuvarozó teljesítési helye Magyaror-
szág, úgy a fő szabály szerint 27%-os adókulccsal szám-
láz a megrendelőjének. Ha a magyar fuvaros az EU más 
tagállamában letelepedett adóalanynak számláz, úgy 
a számlán a „fordított adózás” kifejezést tünteti fel. Ha 
harmadik ország a teljesítési hely, harmadik országos 
megrendelő miatt, akkor vagy a „fordított adózás” kife-
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jezést vagy a „területi hatályon kívüli teljesítés” kifejezést 
kell feltüntetni. Azért nem egyértelműen a „fordított 
adózás” kifejezést kell használnia, mivel a harmadik or-
szágokban vagy nincs a héa-rendszerhez hasonló forgal-
mi adózás, vagy nem teljesen harmonizáltak a szabályok 
a Héa-irányelvvel.  

Amennyiben a fuvarozást nem adóalany rendeli 
meg, úgy a fuvarozó az adófi zetésre kötelezett a koráb-
ban taglalt teljesítési hely szerinti országban.

Adómérték

Az adófi zetésre kötelezettnek adót kell fi zetnie, hacsak 
nem adómentes a fuvarozás, fuvarszervezés mint ügylet.

Alapvetően akkor adómentes a fuvarfeladat, ha az 
exportügylethez vagy importügylethez kapcsolódik. Né-
hány más esetben is előír a törvény adómentességet. 
Például minden olyan termékkel kapcsolatos szolgálta-
tás adómentes, amely még nincs vámjogi szabadforga-
lomban. Vagy adómentes az adóraktárba, vámraktárba 
történő fuvarozás, illetve a raktárak közötti, raktározott 
termékkel kapcsolatos fuvarozás.  

Az adómentesség körében a C�288/2016 EUB-
döntés több évtizedes téves joggyakorlatot szüntetett 
meg. Évtizedeken keresztül az export- és importfuva-
rozás adómentes volt akkor is, ha a fuvarozó nem az 
exportőrnek vagy nem az importőrnek számlázott, 
hanem például egy fuvarszervezőnek, aki a fuvarozást 
közvetítette az exportőrnek, illetve az importőrnek. Az 
Európai Bíróság döntése alapján az exportált vagy im-
portált termékkel kapcsolatban csak az a szolgáltatás 
lehet adómentes, amelyet közvetlenül az exportőrnek, 
illetve az importőrnek számláznak. Vagyis, ha az expor-
tőr fuvarszervezőt bíz meg az áru Oroszországba tör-
ténő eljuttatásával, akkor ő számlázhatja a teljesítését 
adómentesen, de a fuvarszervező alvállalkozója, a fu-
varozó már nem számlázhat adómentesen a fuvarszer-
vezőnek.

Az EUB döntése kicsit féloldalasan 2019-től bekerül 
az áfatörvénybe (megjegyzem, annak alkalmazása jelen-
leg is kívánatos, de a régi gyakorlat jelenleg nem üldö-
zendő). Már a tárgyévben is rendre ilyen irányú tanács-
csal láttam el az ügyfeleket. A jogalkotó a 102. §-t olyan 
módon változtatja meg, hogy export esetében veszi át 
az említett EUB-döntésből adódó jogalkalmazást, de 
importálás esetében nem kerül a jogszabály (jogalkal-
mazás) megváltoztatásra.  Ugyanakkor azon termék-
kel kapcsolatos fuvarozást bevonja az EUB döntésének 
hatálya alá, amely termék nincs még vámjogi szabad-

forgalomban, mivel az Áfa tv. 111. § (1) bekezdés a)−c) 
pontjában említett helyzetekben található (vagyis még 
nincs vámjogi szabadforgalomban). Kicsit nehéz a nya-
katekert, visszahivatkozásokkal „gazdagított” szöveget 
megfelelő szemantikával megtölteni, de az EUB-döntés 
következőkben idézett része az importfuvar esetében is 
kívánatosnak tartja megszüntetni a kialakult és tévesnek 
minősített joggyakorlatot. 

 „21. E rendelkezés olyan kiterjesztő értelmezése, amely 
azon szolgáltatásokat is magában foglalja, amelyeket 
nem közvetlenül ezen áruk exportőrének, importőrének 
vagy címzettjének nyújtanak, az érintett tagállamok és 
gazdasági szereplők tekintetében az adómentességeknek 
a 2006/112 irányelv 131. cikkében előírt helyes és egysze-
rű alkalmazásával összeegyeztethetetlen korlátozásokhoz 
vezetne.”

Vélhetően azért nem került megváltoztatásra az im-
porttal kapcsolatos adómentességi szabály [az Áfa tv. 
93. § (2) bekezdése], mivel a jelenlegi szöveg is teljesen 
egybevág az EUB jogértelmezésével. Hiszen csak olyan 
szolgáltatás lehet adómentes, ami az importőrnél be-
épül az import adóalapjába. Felhívom a fi gyelmet, hogy 
az import adólapjába történő fuvarérték-beépítés nem 
választható kategória, mindenképpen be kell építeni az 
első rendeltetési helyig felmerült fuvarköltséget, sőt ha 
ismert a 2. rendeltetési hely, akkor az odáig felmerült 
költséget kell beépíteni az import adóalapjába. Nyilván 
az import adóalapjába csak olyan szolgáltatás tud be-
épülni, amely szolgáltatást az importőrnek számláznak, 
és amit neki kell kifi zetni, vagyis ha az importőrnek a 
fuvarszervező számláz, akkor az import adóalapjánál 
pluszban azt az értéket nem lehet fi gyelembe venni, 
amit a fuvarozó számláz a fuvarszervezőnek, hiszen az 
érték már benne volt a fuvarszervező által az importőr-
nek kiállított számlában. 

Joggal merül fel a kérdés, hogy milyen módon kell 
számlázni az adómentes fuvart a külföldi megrendelő 
felé. Vajon mit kell a számlán feltüntetni? Amikor a ma-
gyar fuvarozó, fuvarszervező olyan ügyletet számláz a 
külföldi felé, amely a magyar áfaszabályok alapján adó-
mentes lenne, úgy azt nem bírálhatja el a magyar szabá-
lyozás szerint, hiszen a teljesítési hely nem belföld. En-
nek következtében a számlán nem az adómentességet 
tüntetjük fel, hanem a „fordított adózás” – vagy harma-
dik országos megrendelő esetében a „területi hatályon 
kívüli” � megjegyzést írjuk a számlára. Majd a megrende-
lő, akinek fordított adózással kell adót fi zetnie, eldönti, 
hogy a saját országának szabályi szerint az adott fuvar 
adómentes vagy adóköteles-e.



ÁFA & SZÁMLÁZÁS10

Adólap

Az adóalap gyakorlatilag a vállalkozás bevétele. Az 
adóalapba minden elképzelhető pénzeszköz bele-
számít, amit a vevőtől követelünk, függetlenül annak 
jogcímétől (lásd a következőkben a néhány kivételt). Ter-
mészetesen az adóalap tartalmazza a fuvarozó vállal-
kozásnál felmerült valamennyi költséget, így a jármű 
amortizációját, a biztosítási díjakat, a munkabéreket 
és járulékokat, az üzemanyag- és javítási költséget, az 
útdíjakat, az állásidő miatt kért összeget és nyilvánva-
lóan a fuvarozó kockázatával arányos hasznot. Amikor 
kiszámlázzuk a fuvarfeladatot, akkor nem tilos az egyes 
árképző elemeket feltüntetni a számlán, de legyünk 
azzal tisztában, hogy nekünk fuvarozóknak olyan tevé-
kenységet kell kiszámlázni, amit a megrendelőnk felé 
eff ektíve teljesítünk. Ne feledkezzünk meg arról, hogy 
ha fel is tüntetjük például a számlán az útdíjat, mi nem 
nyújtunk úthasználati jogot a megrendelőnknek. Vagy-
is klasszikusan a számlán szereplő megfogalmazásnak 
fuvarozás, fuvarszervezésnek kellene lennie, de mint 
mondtam, nem tilos az egyes költségelemeket feltün-
tetni, csak adózási szempontból értelmetlen. Nyilván 
más szempontból nem értelmetlen a költségelemek 
feltüntetése, hiszen a vállalkozók meg akarják mutatni 
a vevőnek, hogy nem ők a drágák, hanem az élet drága 
körülöttük.

Mint említettem, vannak olyan díjtételek, amelyek 
nem szerződésen alapulnak, hanem valamelyik fél nem 
szerződésszerű teljesítése miatt merülnek fel kárigény-
ként a másik félnél, így nem képeznek adóalapot, vagyis 
nem kell utánuk áfát fi zetni. Ilyen kárigény lehet példá-
ul, ha a megrendelő nem adja meg helyesen a termék 
tömegét vagy a környezetre való veszélyességét, és en-
nek következtében a fuvarozónak büntetést kell fi zetnie, 
amely büntetési tételt joggal követeli a megrendelőtől. 
Hasonló probléma lehet, ha nem kér a megrendelő 
EKÁER-számot, és ennek következtében a NAV fegyve-
res ellenőrei felügyelet mellett napokig parkoltatják az 
autót, és ebből adódóan kára származik a fuvarozónak, 
amit áthárít a megrendelőre. 

A teljesítés időpontja és az árfolyam

Amennyiben az ellenértéket külföldi fi zetőeszközben 
állapítják meg a felek, és a számla áfát tartalmaz, úgy 
az áfa értékét át kell számítani forintra (az adóalapot 
nem kell). Az átszámításkor alkalmazott árfolyam lehet 
valamelyik kereskedelmi banké, vagy az MNB vagy az 

EKB árfolyama. Az MNB- vagy EKB-árfolyamot előzetes 
bejelentés alapján lehet alkalmazni (szerintem senki 
nem tudja, hogy miért követeli meg a jogszabály a be-
jelentést, gyakorlatilag hozzászoktunk, hogy mindent 
bejelentsünk). Mindig az utolsó ismert árfolyamot kell 
alkalmazni. Ha egyedileg számlázza a fuvarokat a vál-
lalkozó, úgy a teljesítés időpontjában érvényes árfolya-
mot kell alkalmazni. 

A teljesítés időpontja az a nap, amikor a fuvarozó tel-
jesíti a szerződéses kötelmét, vagyis a kirakodási helyen 
átadja az árut. 

Amennyiben időszakonként számolnak el, úgy a fi -
zetési határidőt kell teljesítési időpontnak tekinteni, de 
maximum az elszámolt időszak utolsó napjától számí-
tott 60. napot. A határozott időszaki elszámolás eseté-
ben a forintra történő átszámítás árfolyama a számla 
kiállításának napján érvényben lévő árfolyam.

Néhány vállalkozás a gyűjtőszámlázást alkalmazza 
(amiről ezennel lebeszélnék mindenkit), ez esetben az 
egyes fuvarokat különböző teljesítési időponttal tüntetik 
fel a számlán, és az áfaösszeget soronként, a teljesítés 
időpontjában érvényes árfolyamon számolják át. 

Figyelem! Ha a számlán nem kerül áthárításra áfa az 
adómentesség vagy a fordított adózás miatt, akkor nem 
kell forintra átszámolni a számla értékét. Ha áfa kerül 
áthárításra, úgy csak az áfa összegét kell átszámítani fo-
rintra és ezt kell csak feltüntetni a számlán, az alkalma-
zott árfolyamot nem szükséges.

A fuvarozó által fi zetett kötbér és más  
káresemények miatt fi zetett díj

Alapvetően leszögezhetjük, hogy az áfatörvény nem a 
pénzátadást, hanem a nyújtott szolgáltatást adóztatja. 
Amikor olyan pénzmozgás történik, ahol a pénz fejé-
ben nem követelhet semmilyen teljesítést a pénzt átadó 
személy, akkor nem beszélhetünk adótárgyról, így nem 
keletkezik áfafi zetési kötelezettség. Amikor a fuvart a fu-
varozó késedelmesen teljesíti, és emiatt kötbért kell fi zet-
nie, akkor a kötbér összege nem minősül a megrendelő 
által a fuvarozó felé nyújtott szolgáltatás ellentételezés-
nek, így nem keletkezik áfafi zetési kötelezettsége a meg-
rendelőnek a fuvarozótól átvett pénzeszköz után. Figye-
lem! A kötbér összegével nem csökkenthető a fuvarozó 
számlájának tartalma a nettó elszámolás tilalma miatt. 

Ha az áru megsérül, elvész, akkor szintén kártérítést 
követelhet a megrendelő, de ez esetben sem terheli 
áfa a fuvarozó által fi zetett kártérítési összeget. Hason-
lóképpen nem terheli áfa azt az összeget, amit a fu-
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varozó a saját alkalmazottjától szed be, annak okán, 
hogy az nem tartotta be a közlekedési és egyéb sza-
bályokat, és a bírságot a hatóság a fuvarozóra terheli.

A fuvarozóknál felmerült költségek 
áfatartalmának levonása 

A fuvarozók a felmerült költségeik áfatartalmát külö-
nösebb tiltás nélkül levonhatják. Figyelemmel kell lenni 
arra, hogy az üzemanyagok közül csak a gázolaj áfa-
tartalma vonható le (plusz a gáz és az elektromos áram). 
Valamint fi gyelemmel kell lenni arra is, hogy csak a 3,5 
tonna feletti tehergépjármű esetében vonható le az 
úthasználati díj és a parkolási szolgáltatás áfatartalma. 
A jogszabály ez esetben további megszorító intézkedést 
tartalmaz, mert csak az adóalany által üzemben tartott 
jármű esetében engedi levonni a parkolási és úthaszná-
lati díj áfatartalmát, vagyis a bérelt jármű esetében nem 
lehetséges az adólevonás. Gyakorlatilag csak a jármű tu-
lajdonosaként vagy üzemben tartójaként bejegyzett sze-
mély vonhat le áfát a parkolással vagy az úthasználati 
díjjal kapcsolatban.

A külföldön (más tagállamban) felmerült költsé-
gek esetében szabályosan felszámított forgalmi adó 
az ELEKAFA nyomtatványon igényelhető vissza (üzem-
anyag, szállás stb.). A harmadik országban keletkezett 

költségek során felmerült áfa csak akkor igényelhető 
vissza, ha a költség Norvégiában, Svájcban vagy Liech-
tensteinben merül fel, illetve 2019-től Szerbiában. A visz-
szaigénylésnél a helyi szabályokra kell fi gyelemmel len-
nie a fuvarozónak.   

A CMR okmány és az adómentesség

A sokat emlegetett CMR okmány az 1971. évi 3. törvény-
erejű rendeleten alapul. Gyakorlatilag egy nemzetközi 
fuvarlevél a CMR okmány. A jogszabály rögzíti a doku-
mentum kötelező adattartalmát. Az adattartalom he-
lyes rögzítése kiemelkedő jelentőségű, mind az EKÁER 
ellenőrizhetőségének, mind a kereskedelmi ügylet adó-
mentességének igazolása érdekében. A jogszabály a 
dokumentum kiállítását három példányban írja elő. Az 
eladó, a fuvaros és a vevő is egy példányt kap. Azonban 
a kialakult gyakorlat a négypéldányos kiállítást követeli 
meg, mivel a vevő által a termék átvételekor aláírt doku-
mentummal nem csak a fuvarosnak, hanem a vevőnek 
is rendelkeznie kell az adómentesség ellenőrizhetőségé-
nek érdekében. Vagyis a fuvarosnak egy plusz, a vevő 
által aláírt példányt át kell adnia a fuvaroztatónak.  

Vira Sándor
igazgatóhelyettes, Saldo Zrt.

BONÁCZ ZSOLT ROVATA

SZÁMLA ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
Az adózó az általa kibocsátott számlát kizárólag akkor érvénytelenítheti, ha ezt az 
áfatörvény valamely rendelkezése lehetővé teszi. Lényeges, hogy a vállalkozás ebből a 
szempontból helyesen ítélje meg az előállt tényállást. Meghatározott feltételek fennál-
lása esetén az Áfa tv. 55. § (2) bekezdése és 77. §-a egyaránt jogalapot biztosít a számla 
érvénytelenítésére. Azonban e két jogszabályi rendelkezés között lényeges tartalmi 
eltérés áll fenn, amelynek következtében nem azonos tényállás során alkalmazandók.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör-
vény (a továbbiakban: Áfa tv.) 55. § (2) bekezdése abban 
az esetben is adófi zetési kötelezettséget állapít meg, ha 
az adózó olyan számlát bocsát ki, amely általa ténylege-
sen nem teljesített termékértékesítést vagy szolgáltatás-
nyújtást foglal magában.

A jogszabály tételesen nem hivatkozik az adóztatás 
feltételeként az általános forgalmi adó felszámítására. 

Ettől függetlenül adófi zetési kötelezettség kizárólag ak-
kor keletkezik, ha a kibocsátó a számlában általános for-
galmi adót hárít át.

Tegyük fel, hogy a vállalkozás ténylegesen meg nem 
történt ügyletről bocsátott ki számlát, amelyben a tárgyi 
adómentességre hivatkozva áfát nem számított fel! 

Ebben az esetben felszámított adó hiányában a vál-
lalkozásnak nem keletkezik adófi zetési kötelezettsége.
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Tételezzük fel, hogy a vállalkozás olyan ügyletről bo-
csátott ki számlát, amelyet nem ő, hanem más személy 
teljesített a számla címzettjének! A számlában a belföldi 
fordított adózás (Áfa tv. 142. §) szabályaira hivatkozott, s 
ezért áfát nem számított fel.

A vállalkozásnak az előző esetnél említett körülmény 
miatt az Áfa tv. 55. § (2) bekezdése alapján nem keletke-
zik adófi zetési kötelezettsége. 

A számlán vevőként feltüntetett adózó – feltéve, 
hogy e személy a számlázott ügyletben (igénybe) 
vevőként érintett – esetében ez a megállapítás 
már nem feltétlenül igaz. Ha a ténylegesen meg-
valósult ügylet az Áfa tv. 142. §-a alá sorolható, va-
lamint mindkét fél (a tényleges teljesítő és a vevő) 
egyaránt belföldön nyilvántartásba vett és adófi ze-
tésre kötelezett adóalany, akkor a vevő adófi zetési 
kötelezettsége fennáll. Nem releváns, hogy a vevő 
részére nem a tényleges teljesítő számlázott.

Az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében foglalt tényállás nem 
kizárólag fi ktív számla kibocsátásánál valósul meg, ez-
által e rendelkezés célja nem csupán a fi ktív számlázás 
visszaszorítása. Akkor is a tárgyalt jogszabályi rendelke-
zés irányadó, ha az adózó ténylegesen végbement ese-
ményről állít ki áfás számlát az abban érintett másik fél 
részére, de ez az Áfa tv. szerint nem tekinthető sem ter-
mékértékesítésnek, sem szolgáltatásnyújtásnak.

Erre az esetre hozható fel példaként a károsult által a 
károkozó részére kiállított áfás számla, amely valójában 
a károkozó által fi zetendő kártérítés összegéről szól. 

A kibocsátó mentesül az adófi zetési kötelezettség alól, 
ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a teljesítés nem tör-
tént meg, vagy nem részéről valósult meg, valamint ezzel 
egyidejűleg elvégzi a számla érvénytelenítését is. 

A második esetben a bizonyítás annyit jelent, hogy 
a vállalkozás felismeri jogsértő eljárását, s ezzel 
egyidejűleg gondoskodik az érvénytelenítő számla 
kiállításáról.

Az adózó nevében, de más által kiállított számla eseté-
ben az adózó a mentesülés jogalapjáról haladéktalanul 
köteles értesíteni a számlán a termék beszerzőjeként, a 
szolgáltatás igénybe vevőjeként szereplő személyt, szer-
vezetet.

Az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében foglalt tényállás ese-
tében az adózó az általa kibocsátott számlát egyoldalú 
döntése alapján érvényteleníti. Ebből az a következmény 

adódik, hogy az adófi zetési kötelezettség alóli mentesü-
léshez szükséges feltétel fennállását a kibocsátónak kell 
bizonyítani.

Az Áfa tv. 77.§ (1) bekezdés alapján termék értéke-
sítése, szolgáltatás nyújtása, termék Közösségen belüli 
beszerzése esetén az adó alapja utólag csökken a szer-
ződés módosulása, valamint megszűnése – ideértve a 
szerződés érvénytelenségének és létre nem jöttének 
eseteit is – miatt egészben vagy részben visszatérített, 
visszatérítendő előleg vagy ellenérték összegével. 

A 78. § (1) bekezdése szerint a 77. § (1)-(3) bekezdése 
alkalmazásának feltétele, hogy a teljesítésre kötelezett 
fél az ügylet teljesítését tanúsító számla érvénytelení-
téséről gondoskodjon azokban az esetekben, amikor 
az előleg vagy az ellenérték teljes összegét visszatérítik. 
Minden más esetben a teljesítésre kötelezett fél a szám-
la adattartalmának módosításáról köteles gondoskodni.

Az Áfa tv. 77-78. §-aiban rögzített szabályok azon 
alapulnak, hogy a szerződő feleknek szándékukban áll 
egymással együttműködni, a szerződésben rögzített 
gazdasági eseményt megvalósítani. Ebből adódóan a 
számlabefogadó köteles közreműködni a szerződés mó-
dosítása során, illetve a szerződés megszűnésére vonat-
kozó döntés meghozásában.

Az Áfa tv. 77-78. §-ai nem teszik lehetővé a számla-
kibocsátó számára, hogy egyoldalú döntése alapján ér-
vénytelenítse, illetve módosítsa a korábban kibocsátott 
számláját. Ezt csak akkor teheti meg, ha a szerződés mó-
dosítása, megszűnése bekövetkezett.

Az érvénytelenítő számla kiállításának lehetőséget az 
Áfa tv. 77. §-ában foglalt tényállás bekövetkezése alapoz-
za meg. Az adóalap és/vagy a fi zetendő adó csökkenését 
kizárólag akkor lehet elszámolni, ha az érvénytelenítő, 
illetve módosító számla kibocsátására sor került.

A Kúria jogértelmezése

A Kúria Kfv.I.35.712/2017/4., Kfv.I.35.714/2017/4. számú 
ítéletében az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésével kapcsolatban 
fejtette ki álláspontját a következők szerint:
  ha a számla kibocsátója és befogadója nem kívántak 

egymással kötelmi jogviszonyt létrehozni, akkor az 
Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében foglalt tényállás fenn-
állása állapítható meg;

  a teljesítés hiányát az érvénytelenítő számla kibocsá-
tójának kell kétséget kizáró módon bizonyítani, arra 
az adóhatóság nem kötelezett, s nem is kötelezhető;

  az Áfa tv. 55. § (2) bekezdése kettős és konjuktív fel-
tételt ír elő az adófi zetési kötelezettség alóli mente-
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süléshez, amely azt követeli meg a számla kibocsátó-
jától, hogy a teljesítés hiányának bizonyítását a közte 
és a számla címzettjeként megjelölt személy közötti 
kapcsolatra vonatkozóan végezze el;

  amennyiben a számla kibocsátója és címzettje között 
vita alakul ki a teljesítés megvalósulására vonatkozó-
an, akkor a számlakibocsátónak kell ezeket feloldani, 
ezáltal az ő kötelezettségét képezi annak kétséget 
kizáró bizonyítása, hogy részéről teljesítés nem való-
sult meg;

  ha a kibocsátó részéről a teljesítés hiányának két-
séget kizáró bizonyítása nem történt meg, akkor ér-
vénytelenítő számla kibocsátására sem jogosult.

A számlakibocsátás fogalma és jelentősége 
az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésének 
alkalmazásában

Az Áfa tv. nem értelmezi a számlakiállítás és a számlaki-
bocsátás fogalmát. Ennek hiányában e kifejezések köz-
napi értelmezéséből kell kiindulni.

A számla kiállítása megítélésem szerint csupán a 
számla fi zikai elkészítését jelenti.

Ezzel szemben a számla kibocsátása bővebb kategó-
ria, a számla fi zikai elkészítésén túl azt a tevékenységet 
is magában foglalja, amely arra irányul, hogy a számla 
el is jusson a címzetthez. Amennyiben a számlát nem a 
termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója bocsátja ki, 
hanem meghatalmazása alapján más személy, akkor 
ennek a személynek kell a számlát a címzetthez eljuttat-
ni, kivéve, ha a két fél ettől eltérően állapodott meg.

Kizárólag a számlakibocsátó döntésének függvénye, 
milyen módon juttatja el számláját a címzetthez (saját 
maga átadja, postán feladja, futárszolgálattal kézbesíti 
vagy más módon juttatja el). 

Az Áfa tv. nem tartalmaz olyan szabályt, amely sze-
rint a számlát arra a címre kell eljuttatni, amely a 
számlán a vevő címeként szerepel.

Papír alapú számla esetében a befogadónak a számla 
eredeti példányával, annak hiányában annak hiteles má-
solatával kell rendelkeznie, de az megőrizhető elektroni-
kus formában is. Ennek megfelelően papír alapú számla 
kibocsátása esetében a számla eredeti példányát kell 
eljuttatni a címzetthez.

Nagyon sok vállalkozás használ olyan szám lázó-
programot, amely az elkészített számlát elmenti pdf-
formátumú fájlként. 

Kérdésként merül fel, hogy a címzettnek a pdf-
formátumú fájlként lementett számla e-mailen történő 
megküldésével kiváltható-e az eredeti példány megkül-
désére vonatkozó kötelezettség.

A számlázóprogram által létrehozott pdf-állomány 
akkor minősül elektronikus számlának, ha a pdf-
formátumban küldött fájl módosítására a címzettnek 
nincs lehetősége, valamint a címzett azt pdf-fájlként 
le tudja menteni, továbbá elfogadta ezt a számlázási 
módot.

Nincs szó elektronikus számláról, ha a címzett-
nek kizárólag arra van lehetősége, hogy az e-mail pdf-
formátumú csatolmányát kinyomtassa. Ebben az eset-
ben el kell juttatni a címzett részére a számla eredeti 
példányát.

Az adófi zetési kötelezettség keletkezése szempont-
jából általában nem releváns az a körülmény, hogy a 
számlázásra sor került-e, továbbá a számla eljutott-e 
vagy sem a címzetthez.

Azonban az Áfa tv. 55. § (2) bekezdése az általános-
tól eltérő rendelkezéseket fogalmaz meg, amelyek sze-
rint az adófi zetési kötelezettség keletkezését kiváltó 
két feltétel egyike a számla kibocsátásának megvaló-
sulása.

Tegyük fel, hogy egy társaság nyomdai úton előál-
lított nyomtatvány felhasználásával állítja ki számláit! 
A cég munkatársa a számla kitöltése során nem azt az 
üzleti partnert tüntette fel vevőként, amely részére a 
cég a termékeket ténylegesen értékesítette. A számlák 
ellenőrzésével megbízott munkatárs a hibát észlelte és a 
számlát visszaküldte a számlázó munkatárs részére, aki 
ugyan a számlát kiállította a tényleges vevő részére, de a 
hibás számlát nem érvénytelenítette.

A példaként felhozott esetben megítélésem szerint 
megalapozottnak tűnik az a jogértelmezés, hogy a téve-
sen kiállított és nem érvénytelenített számlában felszá-
mított adó vonatkozásában az Áfa tv. 55. § (2) bekezdése 
alapján adófi zetési kötelezettség nem keletkezik, mivel 
annak kibocsátása nem történt meg. Ez azzal is indo-
kolható, hogy a kibocsátás hiányában a címzett a szám-
lában felszámított áfa tekintetében adólevonási jogot 
semmiképpen sem gyakorolhat.

Ettől függetlenül a kiállított számlát érvényteleníteni 
kell, mivel a számla mögött az Áfa tv. által meghatározott 
ügylet (termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás) nem 
húzódik meg.

Bonácz Zsolt
adószakértő
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Az ügynök tevékenysége nem sorolható az Áfa tv. 15. §-a 
alá. E jogszabályi rendelkezés a közvetített szolgáltatás 
fogalmát defi niálja. A közvetített szolgáltatás azt a tény-
állást fedi, ahol az adózó saját nevében és más javára 
megrendelt szolgáltatást közvetít tovább, azaz a közvetí-
tett szolgáltatás vonatkozásában igénybe vevői és nyúj-
tói pozíciót is felvesz. 

Az ügynököt megbízhatja a terméket, szolgáltatást 
értékesíteni szándékozó fél, ekkor az ügynök feladata az 
értékesítés megvalósulásának elősegítése. 

Az ügynök megbízója lehet a terméket beszerezni, a 
szolgáltatást igénybe venni kívánó személy is, ebben az 
esetben az ügynök tevékenysége a beszerzés, igénybe-
vétel megvalósulását segíti elő.

Számlázási kötelezettség az első esetben az ügynök 
megbízóját, a második esetben a termék értékesítőjét, a 
szolgáltatás nyújtóját terheli.

Az ügynököt tevékenysége fejében megbízójától fi x 
összegű díj és/vagy jutalék illetheti meg, amelyet kizáró-
lag a megbízója felé számlázhat.

Az ügynöki tevékenység az Áfa tv. rendszerében szol-
gáltatásnyújtásnak minősül, függetlenül attól, hogy az 
ügynök termékértékesítés létrejöttében működött közre.

Az ügynöki szolgáltatás esetében is a teljesítés helye 
határozza meg, hogy belföldön adóztatható-e vagy sem, 
mivel az Áfa tv. tárgyi hatálya alá a belföldön teljesített 
szolgáltatásnyújtás esik. Az Áfa tv. a teljesítés helyét el-
térően határozza meg, attól függően, hogy az ügynöki 
szolgáltatást adóalany vagy nem adóalany részére nyúj-
tották. Ha az adóalany a szolgáltatást közvetlenül saját, 
illetve alkalmazottai magánszükségletének kielégítése 
érdekében szerzi meg, akkor a teljesítési hely meghatá-
rozásánál nem adóalany megrendelőnek kell tekinteni 
az egyébként adóalany megrendelőt.

Az ügynöki tevékenységet folytató egyéni vállalko-
zó szerződést köt egy német céggel. A szerződés-
ben foglaltak szerint az egyéni vállalkozó különbö-

ző lakberendezési tárgyak adásvételét segíti elő, 
amelynél a német cég Magyarországra kirendelt 
munkavállalója érintett vevői minőségben.

A vázolt esetben a német cég nem gazdasági 
tevékenységével összefüggésben adta a megbízást 
az egyéni vállalkozó részére, hanem munkaválla-
lója magánszükségletének kielégítése érdekében. 
Ezért az egyéni vállalkozónak a német céget nem 
adóalany megrendelőnek kell tekintenie, s a telje-
sítés helyét ennek megfelelően kell meghatároznia.

Amennyiben az adott személy, illetve szervezet kizáró-
lag ingatlan sorozat jellegű értékesítése miatt tekinthető 
áfaalanynak, akkor azon értékesítés(ek)hez kapcsolódó 
beszerzések tekintetében, amelyekhez kapcsolódóan 
az áfa-alanyisága fennáll, az adott személyt, szervezetet 
adóalanynak kell tekinteni, más vonatkozásban pedig 
nem adóalanynak kell tekinteni. 

A nem adóalany belföldön nyilvántartásba vett jogi 
személyt is adóalanynak kell tekinteni, ha közösségi adó-
számmal rendelkezik, illetve azzal az Áfa tv. szerint ren-
delkeznie kellene.

Más tagállambeli nem adóalany jogi személy szintén 
adóalanynak minősül a teljesítés helyének meghatáro-
zása során, ha közösségi adószámmal rendelkezik, vagy 
az illetősége szerinti tagállam joga szerint ezzel rendel-
keznie kellene.

Adóalany részére nyújtott szolgáltatás

Általános szabály szerint az adóalany részére nyújtott 
ügynöki szolgáltatás esetében a teljesítés helye az a hely, 
ahol a megrendelő székhelye, illetve a teljesítéssel leg-
közvetlenebbül érintett állandó telephelye van. Belföldi 
illetőségű adóalany megbízó részére nyújtott ügynöki 
szolgáltatás esetén a teljesítés helye belföld.

Ha az ügynöki szolgáltatás igénybe vevője olyan adó-
alany, amelynek nincs belföldön székhelye, illetve állan-

BONÁCZ ZSOLT ROVATA

AZ ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG ADÓZÁSA
Az ügynöki tevékenységet folytató vállalkozás a megbízója részére kifejtett tevékenység 
során nem a saját nevében jár el, hanem megbízója nevében és javára. Ennek 
következtében az ügynök az általa bonyolított ügyletről a termék vevője, a szolgáltatás 
igénybe vevője részére számlát nem állíthat ki.
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dó telephelye, azaz más tagállamban, illetve harmadik 
országban rendelkezik illetőséggel, akkor a teljesítés 
helye nem belföld, így az ügynöki szolgáltatás belföldön 
nem adóztatható.

Az Áfa tv. 259. § 2. pontja az adóalany kereskedelmi 
képviseletét is állandó telephelynek tekinti, de csak ab-
ban az esetben, ha a teljesítés helyét a megrendelő gaz-
dasági letelepedése alapján kell megítélni [Áfa tv. 37. § (1) 
bekezdés], s a szolgáltatás igénybevételével az adóalany 
kereskedelmi képviselete a legközvetlenebbül érintett.

Ez az eset áll fenn, ha egy könyvelőiroda a kereske-
delmi képviselet könyvelését végzi. Ebben az esetben a 
megrendelő szempontjából a kereskedelmi képviselet 
minősül a szolgáltatás igénybevételével legközvetleneb-
bül érintett gazdasági letelepedésének.

Amennyiben a külföldi vállalkozás a kereskedelmi 
képviseleten keresztül terméket értékesít, vagy szolgál-
tatást nyújt (erre a vonatkozó jogszabályok szerint nem 
lenne lehetősége), akkor a kereskedelmi képviseletet 
„normál” telephelynek kell tekinteni. Ennek következté-
ben a kereskedelmi képviseleten keresztül teljesített ér-
tékesítésekhez belföldi adóalanyiság kapcsolódik.

A teljesítés helyét nem befolyásolja, hogy a külföldi 
megrendelő rendelkezik a magyar adóhatóság által 
kiadott adószámmal, ha nem rendelkezik belföldön 
állandó telephellyel, illetve az ügynöki szolgáltatás 
igénybevételével nem belföldön létesített állandó 
telephelye van összefüggésben. Ennek következté-
ben a más tagállambeli, illetve harmadik országbeli 
illetőségű megbízó részére nyújtott ügynöki szol-
gáltatás ellenértéke után általános forgalmi adót 
nem kell felszámítani.

E szabály alól kivételt képez az ingatlanhoz kapcsolódó 
ügynöki szolgáltatás, amelynél a teljesítés helyének az 
ingatlan fekvése minősül.

Nem minősül ingatlanhoz kapcsolódó szolgálta-
tásnak a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás köz-
vetítése, így a teljesítés helyét az általános szabály 
szerint kell meghatározni.

Az előzőekben tárgyaltuk a kereskedelmi képviseletre 
vonatkozó szabályokat. Előfordulhat, hogy a szolgáltatás 
nyújtása a kereskedelmi képviselet működéséül szolgá-
ló, belföldön található ingatlanhoz kapcsolódik (pl. taka-
rítás, ingatlan karbantartását szolgáló szolgáltatások). 
Ebben az esetben a teljesítés helye ugyancsak belföld. Ez 

nincs ellentétben az előzőekben leírtakkal, amely szerint 
kereskedelmi képviseletet kizárólag akkor lehet állandó 
telephelynek tekinti, ha a teljesítés helyét a megrendelő 
gazdasági letelepedése alapján kell megítélni. A teljesí-
tés helye az ingatlan fekvése miatt lesz belföld, s nem 
annak következtében, hogy abban kereskedelmi képvi-
selet működik.

Más tagállamban található ingatlanhoz kapcsolódó 
ügynöki szolgáltatásnál a megrendelő adóalany köte-
lezett adófi zetésre, ha ebben a tagállamban az ügynök 
nem rendelkezik gazdasági letelepedéssel (székhellyel, 
állandó telephellyel) és a megbízó az ingatlan fekvése 
szerinti tagállamban nyilvántartásba vett adóalany.

Harmadik országban található ingatlanhoz kapcsoló-
dó ügynöki szolgáltatásnál a harmadik országban hatá-
lyos szabályok irányadóak.

Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás

Nem adóalany személy részére nyújtott ügynöki szolgál-
tatás esetén a teljesítés helyének a közvetített szolgál-
tatás teljesítésének helye tekintendő. E szabály alól ki-
vételt képez az ingatlanhoz kapcsolódó ügynöki szolgál-
tatás, amelynél a teljesítés helyének az ingatlan fekvése 
minősül. Tehát nem belföldi ingatlanhoz kapcsolódó 
ügynöki szolgáltatás nem esik az Áfa tv. tárgyi hatálya 
alá, így azt áfa nem terheli. Azonban az ingatlan fekvése 
szerinti tagállamban mindenképpen adófi zetési kötele-
zettség keletkezik, mivel a megbízó adóalanyiságának 
hiányában az ügynöki szolgáltatás igénybevételével ösz-
szefüggésben adófi zetésre nem lehet kötelezett. A telje-
sítés helye szerinti tagállamban hatályos eljárási szabá-
lyok határozzák meg, hogy az ügynököt terheli-e ebben 
a tagállamban bejelentkezési kötelezettség.

Harmadik országban található ingatlanhoz kapcsoló-
dó ügynöki szolgáltatás adózására a harmadik ország-
ban hatályos szabályok irányadóak.

Az adó mértéke

A belföldön teljesített ügynöki szolgáltatást terhelő adó 
általános mértéke az adóalap 27%-a.

Az ügynök közreműködésével olyan belföldön teljesí-
tett ügylet is megvalósulhat, amelyre az Áfa tv. 142. §-a 
szerint a fordított adózás szabályai az irányadóak. Az ügy-
nöki tevékenységet terhelő adó mértékére nem hat ki az 
a körülmény, hogy az ügynök közreműködésével létrejött 
ügylet a fordított adózás hatálya alá esik, mert a fordított 
adózás hatálya alá tartozó ügylet az ügynök megbízója és 
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a vevő (igénybe vevő) között valósul meg. Ebből adódóan, 
ha a teljesítés helye belföld, akkor az ügynöknek 27%-os 
mértékű általános forgalmi adót kell felszámítania a meg-
bízója felé, attól függetlenül, hogy az általa közvetített 
ügyletre a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

Az Áfa tv. 110. §-a alapján mentes az adó alól a belföl-
dön teljesített ügynöki szolgáltatás, ha
  az ügynök közreműködésével létrejött ügylet az Áfa 

tv. 98–109. §-ok valamelyike alá tartozik, ezáltal men-
tes az adó alól;

  az ügynök közreműködésével létrejött ügylet eseté-
ben az Áfa tv. vonatkozó rendelkezése szerint a telje-
sítési helye a Közösség területén kívül van.

Az adómentesség azon az alapon áll fenn, hogy az ügynök 
közreműködésével létrejött ügylet is adómentességet él-
vez, illetve harmadik ország területén került teljesítésre. 

A második mentességi szabály nem alkalmazható az 
utas [Áfa tv. 206. § (1) bekezdés c) pont] részére a Közös-
ség valamely tagállamában teljesített szolgáltatás közve-

títésénél. Ekkor az ügynök belföldön teljesíti szolgáltatá-
sát, amely 27%-os áfával adózik.

Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés a)–e) pontja az egyes 
pénzügyi szolgáltatások értékesítésére irányuló, belföl-
dön teljesítettnek minősülő ügynöki tevékenységet tár-
gyi adómentességben részesíti (pl. hitel nyújtására irá-
nyuló ügylet létrejöttében közreműködő ügynök).

Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés f) pontja értelmében jogi 
személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezetben tulajdonosi (tagsági) jogviszonyt, valamint a 
hitelezési jogviszonyt megtestesítő vagyoni értékű jog 
átengedésének és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás 
nyújtásának elősegítésére irányuló ügynöki tevékenység 
is tárgyi adómentességet élvez, ide nem értve az ilyen 
jogviszonyt megtestesítő, materializált értékpapír keze-
léséhez és őrzéséhez kapcsolódó ügynöki szolgáltatást.

Bonácz Zsolt
adószakértő

„Használati utasítás” a cikkhez – 2018, 2020 és 
2023

Fontos megjegyezni, hogy a cikkünk írásakor még az Or-
szággyűlés előtt folyamatban lévő adótörvény-módosítási 

javaslat szerint – mely az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban: Áfa tv.) egy át-
meneti szabállyal egészítené ki az újonnan beiktatandó 
327. § szakaszban – az 5%-os adómérték 2023. december 
31-ig továbbra is alkalmazható lesz, ha 2018. november 

DR. CSÁSZÁR ZOLTÁN ROVATA

AZ 5%-OS ADÓMÉRTÉK ALÁ 
TARTOZÓ LAKÓINGATLAN-
ÉRTÉKESÍTÉSEK GYAKORLATI 
SZEMMEL (2. RÉSZ)
Cikksorozatunk második részében annak ismertetésére helyezzük a hangsúlyt, 
hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni az építési-szerelési munkával 
létrehozandó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő új ingatlanok értékesítése 
esetén, melyekre az 5%-os adómértéket lehet alkalmazni. Bemutatjuk az arra vonat-
kozó szabályozást is, hogy lakóingatlanok, lakások esetén pontosan mi számítandó 
bele az összes hasznos alapterület nagyságába, ami sarkalatos pont az 5%-os adó-
kulcs alkalmazásánál. A cikkben olyan jogeseteket is bemutatunk a gyakorlatból, 
amelyekben központi szerepet játszik a kedvezményes adómérték felszámíthatósága.
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1-jéig rendelkezésre állt a végleges építési engedély, avagy 
megtörtént az építési tevékenység egyszerű bejelentése. 

Így az a szituáció, aminek általános bekövetkezését 
2019 és 2020 fordulójára vártuk, csak azokra az ingatla-
nokra vonatkozik, amelyek esetében az építési engedély, 
illetve a bejelentés csak 2018. november 1-jét követően áll 
elő. A 2018. november 1-jéig engedéllyel rendelkező, illetve 
bejelentett ingatlanok esetében a váltópont 2023 és 2024 
fordulója lesz – hasonló feltételekkel, a mai napon megis-
merhető hatályos és kihirdetett jogszabályok, valamint fo-
lyamatban lévő törvényjavaslatok alapján. Cikkünkben az 
itt összefoglalt feltételeket a könnyebb olvashatóság érde-
kében nem hangsúlyozzuk minden bekezdésnél, így az ol-
vasóra hárul a feladat, hogy a 2018. november 1-jéhez, va-
lamint a 2023. december 31-éhez kapcsolódó, várhatóan 
hatályba lépő szabályokat megfelelően alkalmazza (avagy 
ne alkalmazza, ha ezek hatálybalépése mégis elmaradna).

1. Az összes hasznos alapterület értékhatára

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 50-51. sora alapján 
kedvezményes, 5%-os adómértékkel adózik az Áfa tv. 86. 
§ (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan 
lakóingatlan, lakás, amelynek összes hasznos alapterülete
  többlakásos lakóingatlanban kialakítandó/kialakított 

lakás esetén maximum 150 m²,
  egylakásos lakóingatlan esetén maximum 300 m².

Az értékhatárnak történő megfelelés szempontjából az 
Áfa tv. szerinti lakóingatlan (előszoba, hálószoba, nappali, 
konyha, fürdőszoba, kamra stb.) összes hasznos alapterü-
letét kell fi gyelembe venni. Az Áfa tv. 259. § 13/A. pontja 
határozza meg az összes hasznos alapterület fogalmát. 
Ide tartozik az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(OTÉK) 1. számú mellékletének 2016. január 1-jén hatályos 
34., 46., 46a. és 88. pontjai által meghatározott alapterü-
let. Az összes hasznos alapterület számításakor az összes 
építményszint hasznos alapterületét fi gyelembe kell ven-
ni, azaz a helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy 
egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított 
területének azon részét, amelyen a belmagasság legalább 
1,90 méter. Építményszint az építmény mindazon hasz-
nálati szintje, amelyen helyiség van. Nem minősül lakó-
ingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem 
szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel 
egybeépült, így különösen a garázs, a műhely, a gazdasá-
gi épület. Nem építményszint a padlás, illetve a tetőszint, 
amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szint-
jén kívül más helyiség nincs. 

Az 1,90 métert elérő szabad belmagasságú pinceszint 
építményszintnek minősül, ezért azt fi gyelembe kell venni 
az összes hasznos alapterület áfa szempontból történő 
számításakor, de csak abban az esetben, ha az beleérten-
dő az Áfa tv. szerinti lakóingatlan fogalmába. A pinceszin-
ten létesített – a lakóingatlan rendeltetésszerű használa-
tához szükséges – egyéb tároló alapterülete pl. beleszámít 
abba, míg pl. a garázs, műhely alapterülete nem számít 
bele a lakóingatlan összes hasznos alapterületébe. Arra 
vonatkozóan, hogy egy adott, konkrét esetben – pl. egy 
egylakásos lakóingatlan esetében – a tárolóhelyiség a 
lakóingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges 
helyiségnek minősül-e, az adózók rendelkeznek informá-
cióval, e tekintetben általános, minden esetre kiterjedő 
válasz nem adható. 

Az összes hasznos alapterület számításánál fi gyelem-
be kell venni a fedett külső tartózkodó terekből a legalább 
1,90 méter belmagasságot elérő terasz, erkély, tornác, log-
gia alapterületét. 

Nem kell fi gyelembe venni a hasznos alapterület szá-
mításánál a fedetlen külső tartózkodó tereket, és a fedett, 
de az 1, 90 méter belmagasságot el nem elérő terasz, er-
kély, tornác, loggia alapterületét.

A többlakásos lakóingatlanra vonatkozó 150 m²-es 
értékhatárt kell fi gyelembe venni akkor is, ha az új lakás 
létrehozása tetőtér-beépítés révén valósul meg. Az egyla-
kásos lakóingatlanra vonatkozó 300 m²-es értékhatárt kell 
fi gyelembe venni pl. ikerház esetén, az azt alkotó mindkét 
épület vonatkozásában (tekintve, hogy az OTÉK 1. számú 
melléklet 54. pontja alapján ikerház alatt két szomszédos 
építési telek közös oldalhatárán álló, egymástól független 
épületszerkezetekkel és közműbekötésekkel megvalósí-
tott, tűzfalakkal csatlakozó két olyan önálló épület érten-
dő, amely külsőleg egy épület képét mutatja). 

Elképzelhető olyan eset, hogy egy új építésű ingatlan-
ban több albetét kerül kialakításra, de ezek közül csupán 
az egyik minősül lakásnak, a másik albetét irodának, a 
harmadik pedig garázsnak. Az ilyen épület az Áfa tv. szem-
pontjából – bár három albetéten feltüntetett ingatlant tar-
talmaz – egylakásos lakóingatlannak minősül, és a lakásra 
a 300 m²-es értékhatár lesz az irányadó, nem pedig a több-
lakásos lakóingatlanra irányadó 150 m²-es értékhatár. 

2. Építési-szerelési munkával létrehozott 
új lakóingatlanok értékesítése 
2019. IV. negyedévében

Az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel össze-
függésben történő módosításáról szóló 2015. évi CCXII. 
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törvény (a továbbiakban: Módtv.) 32. § (7) bekezdése ér-
telmében e törvény – 2020. január 1-jén hatályba lépő – 
25. §-a alapján 2020. január 1-jén hatályát veszti az Áfa tv. 
3. számú melléklet I. rész 50. és 51. sora.

Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy – amennyiben 
az ingatlan 2018. november 1-jén nem rendelkezett végle-
ges építés engedéllyel, illetve annak egyszerű bejelentése 
sem történt meg – a kedvezményes 5%-os adókulcs ha-
tályvesztéséhez kapcsolódóan sem a Módtv., sem az Áfa 
tv. nem társít a 2019. december 31-én folyamatban lévő 
ügyek adójogi megítélését bármi módon befolyásoló át-
meneti rendelkezést. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az 
ügylet még az 5%-os adómérték alá tartozzon, az Áfa tv. 
szerinti teljesítés napjának kell legkésőbb 2019. december 
31-én megtörténnie (kizárólag az Áfa tv. szerinti teljesítés 
időpontja releváns, pl. a polgári jogi teljesítés időpontja e 
tekintetben nem játszik szerepet).

Az ismertetett jogszabályi környezetben az egyes la-
kóingatlanokat érintő 5%-os adómérték alkalmazásának 
végső időbeni korlátját 2019. december 31-e jelenti, a 
releváns jogi tényeknek eddig az időpontig kell bekövet-
kezniük. Hogy mely tények bír(hat)nak jogi relevanciával, 
arról az Áfa tv. 84. §-a rendelkezik. Meghatározó ténynek 
pedig ebből a szempontból az új lakóingatlan értékesíté-
se számít, ennek kell legkésőbb 2019. december 31-éig 
tényállásszerűen megvalósulnia (más szóval: teljesülnie) 
az 5%-os adómérték jogszerű alkalmazásához [Áfa tv. 
84. § (1) bekezdése].

A kedvezményes, 5%-os adómérték alkalmazása tehát 
attól függ, hogy van-e olyan Áfa tv. szerinti teljesítés 2020. 
január 1. előtt, amely megfeleltethető az Áfa tv. 3. számú 
melléklet I. rész 50-51. pontjának. 

Az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése határozza meg – fősza-
bályként – az adóztatandó ügyletek teljesítési időpontját. 
A hivatkozott rendelkezés szerint az adófi zetési kötele-
zettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, 
amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megva-
lósul (teljesítés). Egy ügylet tényállásszerű megvalósulása 
azt jelenti, hogy a konkrét ügylet minden tényállási eleme 
bekövetkezett. Termékértékesítés esetén a birtokba adás 
napja jelenti ezt az időpontot, tehát amikor az átadó az át-
vevő rendelkezésébe bocsátja a terméket. Az Áfa tv. rend-
szerében a birtokba adás napja minősül a teljesítés nap-
jának termékértékesítés esetén, függetlenül attól, hogy a 
tulajdonjog mikor száll át. 

Az Áfa tv. 84. § (1) bekezdése alapján a fi zetendő adó 
megállapítására a teljesítéskor érvényes adómértéket kell 
alkalmazni. Akkor alkalmazható tehát az értékesítésre az 
5%-os adómérték, ha a fenti rendező elv alapján a telje-

sítés napja legkésőbb 2019. december 31. Abban az eset-
ben, ha a teljesítés ezt követő időpontra esik, a jelenleg 
hatályos Áfa tv. szerint 27%-os mértékű áfa fogja terhelni 
az ügyletet, illetve azt a részletet, amely a későbbi időpont-
ra esik.

Fontos azonban megemlíteni, hogy előleg, illetve rész-
teljesítés esetén az alábbiakra is fi gyelemmel kell lenni, 
ezen jogintézmények ugyanis cizellálják a fentiekben is-
mertetett szabályozást.

2.1 Előleg 2019. december 31-ét megelőzően, 
végszámla 2020-ban 

Előleg esetében az Áfa tv. szerinti teljesítést megelőzően 
az ellenértékbe beszámítható összeget fi zetnek, vagyis az 
előleg megfi zetése, illetve juttatása az áfa rendszerében 
– az Áfa tv. 55. és 56. § szerinti általános szabályokban fog-
laltaktól eltérően – adófi zetési kötelezettséget keletkezte-
tő tényállásnak minősül. 

Előlegről csak abban az esetben beszélünk, ha a be-
szerző vagy igénybe vevő adóalanynak szerződéses vagy 
jogszabályon alapuló kötelezettsége van a teljesítést meg-
előzően az ellenérték egy meghatározott részét, esetleg 
egészét megfi zetni. Ennek alapján nem minősül előlegfi -
zetésnek, így a normál teljesítési időpont szerint adózik az 
ügylet, ha az ellenértéket megfi zetni köteles fél saját dön-
tése alapján előbb fi zet, mint a teljesítés napja.

Az Áfa tv. 59. § (1) bekezdése szerint termék értékesí-
tése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést meg-
előzően pénz vagy készpénzhelyettesítő fi zetési eszköz 
formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt jut-
tatnak (előleg), a fi zetendő adót az előleg jóváhagyásakor, 
kézhezvételekor kell megállapítani. 

Amint arra az előzőekben utaltunk, az új lakóingatla-
nok értékesítése kapcsán 2019. december 31. napjáig 
alkalmazható a kedvezményes adómérték. Figyelemmel 
arra, hogy az adómérték-változások kapcsán az Áfa tv. 
84. §-ában foglaltak irányadók, az új lakóingatlanok értéke-
sítésének témakörében is e szabálynak megfelelően szük-
séges eljárni. Eszerint a fi zetendő adó megállapítására a 
teljesítéskor, előleg fi zetése esetén pedig a fi zetendő adó 
megállapításakor érvényes adómértéket kell alkalmazni.

A termékértékesítés teljesítését megelőzően fi zetett, 
a termékértékesítés adóalapjába beszámítandó előleg 
után az adófi zetési kötelezettség az előleg átvételének, jó-
váírásának időpontjában keletkezik. Az előleg kapcsán az 
Áfa tv. 59. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a jóváírt, 
kézhez vett, megszerzett előleget úgy kell tekinteni, mint 
amely a fi zetendő adó arányos összegét is tartalmazza. 
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Amennyiben az előleg megfi zetése 2019. december 
31-ig megtörténik, akkor az alkalmazandó adómérték 
5%. Ennek megfelelően főszabály szerint az ügylet telje-
sítésének időpontjában már csak a teljes vételár előleg-
gel (előlegekkel) csökkentett részére áll be az adóköte-
lezettség az akkor hatályos adómérték alkalmazásával. 
Tehát a végszámla esetében, ha annak teljesítési idő-
pontja 2020. január 1-je utánra esik, már a 27%-os adó-
mértéket kell alkalmazni.

A hivatkozottak azt jelentik, hogy a 2019. december 
31-ig kedvezményes adómérték alá tartozó, új lakóingat-
lanok értékesítése vonatkozásában abban az esetben kell 
majd ismételten az általános (27%) adómértéket alkalmaz-
ni, amennyiben a teljesítés időpontja 2019. december 31. 
napját követő időpontra esik. Ha pedig a 2019. december 
31. napját követő teljesítési időpontú ügylet kapcsán elő-
leget fi zetnek, úgy azt abban az esetben lehet 5%-os adó-
mértékkel számlázni, amennyiben az előleg átvételének, 
jóváírásának időpontja 2020. január 1-jét megelőző napra 
esik. Ha a vételár egy részének kifi zetése az Áfa tv. 59. § (1) 
bekezdése szerinti előlegnek minősül, és annak megfi ze-
tése 2019. december 31-éig megtörténik, akkor az abban 
foglalt áfatartalmat egyfelől az 5%-os adómérték alapul-
vételével kell megállapítani [Áfa tv. 159. § (3) bekezdése], 
másfelől azt utóbb sem befolyásolja az a tény, ha a lakás-
értékesítés 2019. december 31-ét követően teljesül. Ilyen 
esetben ugyanis a 27%-os adómértéket arra a reziduális 
adóalapra kell vetíteni, amelyet az áfa nélkül számított elő-
leg összege csökkent. 

Elképzelhető olyan eset is, hogy bár az ingatlanérté-
kesítés Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja ugyan 2019. 
december 31-e utánra esik, de előleg jogcímén a teljes vé-
telárat kifi zetik még 2019-ben, azaz a 2020-ban kiállított 
végszámla fennmaradó összeget (fennmaradó vételárat) 
nem fog tartalmazni. Így nem lesz olyan forintösszeg, 
vagyis adóalap, amelyre a 27%-os adómértéket vetíteni 
lehetne. 

(A bevezetőben jelzett átmeneti szabályok és határ-
idők – 2018. november 1., 2023. december 31. – az ebben 
a részben leírtakra is megfelelően alkalmazandók, termé-
szetesen.)

2.2 Részteljesítés 2019. december 31-ig 

Az Áfa tv. 57. §-a úgy rendelkezik, hogy termék értékesíté-
se, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ügylet tárgya ter-
mészetben osztható, és a részteljesítésnek akadálya nincs, 
a részteljesítés is teljesítés. Ingatlan kivitelezése esetén 
gyakori, hogy a felek részteljesítésben állapodnak meg.

Ennek alapján, ha 2019. december 31-éig részteljesítés 
történik, akkor az annak betudható adóalapra szintén az 
5%-os adómértéket kell vetíteni, melyet utóbb nem befo-
lyásol az a tény, ha a végteljesítés 2019. december 31-ét 
követően következik be, azaz ekkor a „maradék” adóalap-
ra vonatkozik a 27%-os adómérték alkalmazásának köte-
lezettsége.

3. Jogesetek

3.1 2020-ra áthúzódó, illetve 2020-ban indított 
engedélyeztetési eljárás

A példa szerint egylakásos családi ház kivitelezésére szer-
ződött a vállalkozás.
a) A lakóingatlan első rendeltetésszerű használatbavéte-

lére jogosító hatósági engedélyeztetési eljárás megin-
dítására még 2019-ben sor kerül, de a jogerős döntés 
2020-ban kerül kiadásra.

b) A lakóingatlan még nem készül el 2019-ben, ezért hasz-
nálatbavételre irányuló eljárás megindítására a jelzett 
évben még nem kerül sor, de az épület 50%-ot meg-
haladó készültségi állapotban van, amit építési napló 
igazol.

Az 5%-os adómérték jogszerű alkalmazásának nem felté-
tele, hogy 2019. december 31-éig a lakóingatlan első ren-
deltetésszerű használatba vétele megtörténjen, illetve az 
azt célzó, az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontjá-
ban felsorolt hatósági aktusok addig lezáruljanak. Az al-
kalmazás feltétele, hogy a termékértékesítés legkésőbb 
2019. december 31-ig teljesüljön. Ha az említett lakóin-
gatlan értékesítésére 2018. december 31-ét követően ke-
rül sor, arra már az általános, az Áfa tv. 82. § (1) bekezdés 
szerinti adómérték (27%) alkalmazandó. Azonban két 
dolog az ebből egyébként következő adójogi megítélést 
a beszerző számára kedvező módon befolyásolhatja: az 
előlegre, illetve a részteljesítésre vonatkozó szabályok 
(lásd a 2. pontban). 

3.2 Előlegfi zetés 2019. december 31-ig

Az új építésű ingatlan kivitelezését a beruházó megkezd-
te. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2019. 
november 30. A szerződés alapján befi zetett előlegek 
alapján a teljes vételárra történő kiegészítés a vevő 
részéről 2019. november 30-ra teljesül. Azaz a vevő a 
teljes vételárat 5%-os áfatartalommal 2019. november 
30-ig megfi zeti. A használatbavételi eljárás nagy valószí-
nűséggel áthúzódik 2020. január–március hónapra. Ha 
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maga az ingatlanértékesítés teljesítési időpontja ugyan 
2020-ra esik, de előleg jogcímén kifi zetik a teljes vétel-
árat, a végszámla már fennmaradó összeget nem fog 
tartalmazni. Ez tehát azt jelenti, hogy a jelzett esetben, 
bár az ügylet nem teljesül 2019-ben, de a jóváírt és kéz-
hez kapott előlegek után 5%-os áfamérték alkalmazha-
tó, és mivel 2020-ra áthúzódó vételárrészlet nem marad, 
2020-ban már nincs mire felszámítani a 27%-os általá-
nos forgalmi adót. 

3.3 Előlegfi zetés a telekhányadra, illetve az új építésű 
lakóingatlanra 2019-ben 

Egy korlátolt felelősségű társaság vásárolt egy építési 
telket, amelyre generálkivitelezőként egy 12 lakásos tár-
sasház felépítését tervezi. Várhatóan 2019 év végére fe-
jeződik be az építkezés, és addigra lesznek a lakások is 
kulcsrakész állapotban. A társaság vállalkozói szerződést 
kötött a lakás kulcsrakész felépítésére, és a lakásra illet-
ve a telekhányadra (amelyre a társasház épül) külön kér 
előleget. 

Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének k) pontja értelmében 
mentes az adó alól a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) 
értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesí-
tését. E törvényhelyből következően maga az építési te-
lek értékesítése 27%-os adómértékkel adózik. Az ügylet 
adójogi szempontból történő megítélése eltérően alakul 
attól függően, hogy a lakóingatlan értékesítésére vállal-
kozási szerződés keretében vagy adásvételi szerződés 
keretében kerül-e sor. 

Telekhányad megvásárlása esetén, ha a felek az Áfa 
tv. 3. sz. melléklet 50. pontja szerinti ingatlanra úgy köt-
nek adásvételi szerződést, hogy a lakáshoz bizonyos te-
lekhányad is tartozik, akkor a teljes ingatlanra 5% adó-
mértéket kell alkalmazni. 

Ha viszont az építtető a telek tulajdonosaként rendeli 
meg a kivitelezést, az építési telek értékesítésének idő-
pontja megelőzi a kivitelezés teljesítését.

Amennyiben tehát a felek nem egy adásvételi szer-
ződést kötnek, hanem a telekre kötnek egy adásvételi 
szerződést, majd egy külön építési-szerelési szerződést 
a felépítmény létrehozására, akkor a telek vételárát 
27% áfa terheli, míg a felépítmény kivitelezése 5%-kal 
adózik. 

Ebből következően a telekhányadra vonatkozó elő-
leg is 27%-os áfás lesz. A felépítményre, tehát a lakásra 
vonatkozó előleg pedig 5%-os áfás lesz, feltéve hogy a 

fent ismertetett feltételeknek az ingatlan értékesítése 
megfelel.

3.4 A telekhányad magánszemély általi, 
az új építésű lakóingatlan vállalkozás általi 
értékesítése

Egy magánszemély nevén lévő építési telekre építési szer-
ződéssel egy kft. 2 × 130 m2 iker lakóházat épít. Elkezdődik 
az építkezés és a tervezés, az engedélyezés és az alap el-
készültét követően kerül sor az értékesítésre: a földterü-
letet a magánszemély, az építményt (alapot) a kft. értéke-
síti a magánszemély vevőnek. Az építmény értékesítésére 
annak 90%-os készültségi fokában kerül sor. Amennyiben 
az építés kapcsán rendelkezésre álló dokumentumokkal 
alátámasztottan az értékesített ingatlanok olyan félkész, 
egylakásos lakóingatlannak minősülnek, amelynek az ösz-
szes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négy-
zetmétert, az Áfa tv. 3. számú melléklet 51. pontja alapján 
az értékesítést 5%-os mértékű adó terheli.

Figyelemmel arra, hogy a telket az épületet értékesítő 
adóalanytól eltérő személy értékesíti, az általa teljesített 
ügyletet önállóan szükséges megítélni. Mivel a telket olyan 
magánszemély értékesíti a vevő részére, aki az Áfa tv. 5. § 
(1) bekezdése alapján nem minősül adóalanynak, az általa 
megvalósított értékesítés kapcsán nem keletkezik adófi ze-
tési kötelezettség, hiszen magánszemélyként nem fejt ki 
az Áfa tv. hatálya alá tartozó tevékenységet.

3.5 Részszámlák kibocsátása 2020-ra áthúzódó 
építkezés esetén 

Egy 2020-ra áthúzódó építkezés esetén a 2019-re – a rész-
teljesítés alapján – kiállított részszámláknál még az 5%-os 
adókulccsal kell számolni. Mindezt nem befolyásolja az a 
körülmény, hogy az épület készültsége 2019. december 
31-én hogy áll (pl. csak az alapozás történt meg eddig az 
időpontig vagy a szerkezetkész épület készült el, vagy pl. a 
lakóingatlan már elkészült, de néhány befejező munkálat, 
pl. burkolás áthúzódik 2020-ra). 

(A bevezetőben jelzett átmeneti szabályok és határ-
idők – 2018. november 1., 2023. december 31. – az ebben 
a részben leírtakra is megfelelően alkalmazandók.)

Dr. Császár Zoltán


