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1990. évi C. törvény 

a helyi adókról 

 
 

1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 
 
 

2007. évi CXXVII. törvény 

az általános forgalmi adóról 

 
 

A TANÁCS 2006. november 28-i 2006/112/EK IRÁNYELVE 

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 
 
 



A TANÁCS 2013. október 7-i 1042/2013/EU 

VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a 
szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő 

módosításáról 
 

 

ingatlan fogalma ingatlanhoz

a) kapcsolódó és
b) nem kapcsolódó
szolgáltatásokhatályos: 2017. január 1-től

A TA

2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 

 
 

- dologi jog

- kötelmi jog 



1997. évi LXXVIII. törvény 

az épített környezet alakításáról és védelméről 

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

az országos településrendezési és építési követelményekről 
 

fogalmak:

•épület, építmény
•átalakítás, bővítés
•felújítás, karbantartás,
•stb

253/1











Ingatlanok csoportosítása

Ingatlan típusok ÁFA szempontból: 
 

 

1.Építési telek 

2.Új lakóingatlan 

3.Új nem lakóingatlan 

 

 

4.Nem építési, beépítetlen telek  

5.Használt lakóingatlan 

6.Használt nem lakóingatlan 

7.Átalakítás alatt álló ingatlan 

 



A teljesítés fogalma

Teljesítés fogalma

= a szerződésben leírt feltételek
megvalósulása

≠ egy határidő



teljesítés
joghatásai 

Adófizetési kötelezettség
keletkezése

Számla kiállítása

Kettős könyvvitel

Teljesítés fogalma

Ptk alapján

a) szerződés szerint 6:34 §

b) ha a felek nem rendelkeznek, 

akkor a Ptk szabályai

Jogszabály alapján

a) adójogszabály

b) egyéb jogszabály



Teljesítés 

1. időpontja

2. helye 

3. tagadása 

polgári jogi

ÁFA

Teljesítés időpontja

ÁFA

ÁFAszámviteli



Teljesítés időpontja, 
ÁFA fizetési kötelezettség keletkezése

a polgári jogi teljesítéstől eltérő szabályok
az ÁFA rendszerében:

− időszakos elszámolás 58. §

− előleg 59. §

− fordított adózás 60. §

Áfa törvény 58. §, ha a szerződő felek  
 

a) időszakonkénti elszámolásban, vagy 

 

b) időszakonkénti fizetésben állapodnak meg, vagy 

 

c) az ügylet ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg 

 

Az elszámolási időszak maximum 12 hónap lehet.
Lízingre nem vonatkozik.



Időszakos elszámolás teljesítési időpontja 2016-tól

főszabály:  
a teljesítés időpontja az elszámolással vagy fizetéssel 
érintett időszak utolsó napja

kivéve:
ha az ellenérték esedékessége az időszak utolsó napját

1) megelőzi, vagy
2) követi

Időszakos elszámolás főszabályának 4 típusa

1. az időszak utolsó napján kell fizetni

2. időszakot megelőzően kell fizetni

3. időszak közben kell fizetni

4. időszak után kell fizetni



2. Egy hónapon túli közösségen belüli  termékértékesítés

3. 12 hónapot meghaladó időszak általában

4. 12 hónapot meghaladó időszak szolgáltatásnál, ha 
az áfa-t  a 140. § alapján (fordítottan) fizetik

1. Főszabály + 3 kivétel 

Folyamatos teljesítési időpontok típusai 2016. január 1.

időarányos
részteljesítés

naptári
hónap vagy év
utolsó napja

fizikai

teljesítés
fizikai

teljesítés

elszámolási
időszak

utolsó napja



Fizetendő adó megállapításának időpontja előlegnél

•a teljesítést megelőzően 

•ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak

a) fizetési eszköz formájában juttatott előleg esetében
annak jóváírásakor, kézhezvételekor, 

b) egyéb esetben annak megszerzésekor

Az adófizetési kötelezettség keletkezése fordított 
adózásnál Áfa tv 60. § 

 

 



Az adófizetési kötelezettség keletkezése fordított 
adózásnál Áfa tv 60. § 

 

a) az ügylet teljesítését tanúsító számla 
kézhezvételekor, vagy 

 

 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése fordított 
adózásnál Áfa tv 60. § 

 

a) az ügylet teljesítését tanúsító számla 
kézhezvételekor, vagy 

 

b) az ellenérték megtérítésekor, vagy 

 



Az adófizetési kötelezettség keletkezése fordított 
adózásnál Áfa tv 60. § 

 

a) az ügylet teljesítését tanúsító számla 
kézhezvételekor, vagy 

 

b) az ellenérték megtérítésekor, vagy 

 

c) a teljesítést követő hónap tizenötödik napján 

 

 
amely a leghamarabb következik be

Teljesítés időpontja
ingatlan értékesítésnél



Ingatlan értékesítés
teljesítés időpontja

Ingatlan értékesítés
teljesítés időpontja

Részletvétel,
lízing



Ingatlan értékesítés
teljesítés időpontja

Részletvétel,
lízing

Tulajdonjog-

fenntartás

Ingatlan értékesítés
teljesítés időpontja

Részletvétel,
lízing

Főszabály
Tulajdonjog-

fenntartás



Ingatlan értékesítés
teljesítés időpontja

Részletvétel,
lízing

Főszabály
Tulajdonjog-

fenntartás

Ingatlan értékesítés
teljesítés időpontja

Részletvétel,
lízing

Főszabály
Tulajdonjog-

fenntartás

Birtokba adás



Ingatlan értékesítés
teljesítés időpontja

Részletvétel,
lízing

Új építés,

(ing. nyilv-ba

bejegyzés)

Főszabály
Tulajdonjog-

fenntartás

Birtokba adás

Ingatlan értékesítés
teljesítés időpontja

Részletvétel,
lízing

Új építés,

(ing. nyilv-ba

bejegyzés)

Főszabály
Tulajdonjog-

fenntartás

Birtokba adás



Ingatlan értékesítés
teljesítés időpontja

Részletvétel,
lízing

Új építés,

(ing. nyilv-ba

bejegyzés)

Főszabály
Tulajdonjog-

fenntartás

Birtokba adás

átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben

dátum

18/2010. (XI.8.) KK vélemény az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett jog keletkezésének időpontjáról 

1. Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzéssel keletkező jogot a 
bejegyzést elrendelő jogerős döntés hozza létre. 

2. A bejegyzéshez fűződő joghatály a bejegyzési kérelem 
iktatásának időpontjával következik be. [Inytv. 44. § (1) 
bekezdés]. 

Ptk 5:178-180. § 

teljesítés = bejegyzési engedély



Teljesítés helye

A teljesítési helye az ÁFA rendszerében

tényleges

például:
- szállítás,
- ingatlanhoz kapcsolódó

törvényi vélelem 

cél: a fogyasztás helyén történő adóztatás



Termékértékesítés teljesítési helye

nincs 

fuvarozás, feladás

ahol a teljesítéskor 
a termék van
pl. ingatlan

van

fuvarozás, feladás 

ahol a termék a 
fuvarozás kezdetén van

Szolgáltatás
teljesítési helye

Főszabály1

B2B

Főszabály2

B2C
Kivételek

a megrendelő
székhelye

(vagy eltérő
telephelye)

a nyújtó
székhelye

(vagy eltérő
telephelye)



Teljesítés tagadása

A teljesítés tényét tagadhatja

az adóhatóság

például:
- nem a számlán szereplő
felek között jött létre
a szerződés

nem fizető vevő 



Adóhatósági támadás iránya 

 

 

 

 

 

Adóhatósági támadás iránya 

 

 

 

→ szerződések átminősítés 

 

 

 



Adóhatósági támadás iránya 

 

 

 

→ szerződések átminősítés 

 

→ teljesítés tagadása 

 

 

 

Nem fizető vevő  tagadja a teljesítést 

Kérdés: 
alkalmazni kell az Áfa törvény 55. § (1) bek. rendelkezését?

Áfa tv 55. §  
(1) Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a 
bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó 
ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: 
teljesítés). 
 
 



Nem fizető vevő  tagadja a teljesítést 

Kérdés: 
alkalmazni kell az Áfa törvény 55. § (1) bek. rendelkezését?

Áfa tv 55. §  
(1) Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a 
bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó 
ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: 
teljesítés). 
 
 

Nem fizető vevő  tagadja a teljesítést 

Áfa tv 77. §  

(1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék 
Közösségen belüli beszerzése esetén az adó alapja utólag 
csökken a szerződés módosulása, valamint megszűnése - 

ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem 
jöttének eseteit is - miatt egészben vagy részben 
visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték 
összegével. 

 



Nem fizető vevő  tagadja a teljesítést 

Áfa tv 77. §  
(1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék 

Közösségen belüli beszerzése esetén az adó alapja utólag 
csökken a szerződés módosulása, valamint megszűnése - 

ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem 
jöttének eseteit is - miatt egészben vagy részben 
visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték 
összegével. 

 

Nem fizető vevő  tagadja a teljesítést 

Áfa tv 77. §  
(1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék 

Közösségen belüli beszerzése esetén az adó alapja utólag 
csökken a szerződés módosulása, valamint megszűnése - 

ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem 
jöttének eseteit is - miatt egészben vagy részben 
visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték 
összegével. 

 



Bíróság előtt:

nem jó
a számla,

ha fizetni kell

Könyvelésben:

jó a
számla

költségnek,
ÁFA levonásra

Nem fizető vevő mondja:

Számviteli törvény 42. § (1) bek. 
 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  



Számviteli törvény 42. § (1) bek. 
 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

Számviteli törvény 42. § (1) bek. 
 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

Számviteli törvény 16. § (1) bek. 
 

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a 
beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és 
értékelni (az egyedi értékelés elve).  



Számviteli törvény 42. § (1) bek. 
 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

Számviteli törvény 16. § (1) bek. 
 

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a 
beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és 
értékelni (az egyedi értékelés elve).  

Eladó
számlája



Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

számla
stornírozása



Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

számla
stornírozása

Vevő részben
visszautasítja

Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

számla
stornírozása

Vevő részben
visszautasítja

számla
helyesbítése



Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

Vevő elfogadja,

de nem fizet

számla
stornírozása

Vevő részben
visszautasítja

számla
helyesbítése

Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

Vevő elfogadja,

de nem fizet

számla
stornírozása

behajthatatlan

követelés

Vevő részben
visszautasítja

számla
helyesbítése



A teljesítést alátámasztó okiratok

- banki dokumentumok,

- adóalanyiság ellenőrzése 
- szerződés
- üzleti levelezés, e-mail, híváslisták
- fuvarokmányok,
- EKÁER bejelentés,
- összesítő nyilatkozat
- Intrastat

- származási okmányok
- átvételi igazolások,
- vámokmányok, stb…..

Üzleti partner vizsgálata

1. közösségi adószám 

2. NAV adóalanyok listája 

3. e-cégjegyzék 

 

 

 

4. személyek azonosítása 

 

 

 

5. meghatalmazás megőrzése 

 

 

6. belföldi összesítő jelentésből kigyűjtés 

7. csak a cégjegyzékben szereplő bankszámlára utalás 
 

web-adatokat kinyomtatni,

megőrizni

a) szerződés aláírása
b) áru átadás-átvétel
c) pénztár be- és kifizetés, stb



A teljesítés igazolása → kivitelezésnél

- építési napló (191/2009 (IX.15.) Korm.rend) 
- munkavédelmi bejelentés (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM r.)  
   

- alvállalkozói szerződés 

- alvállalkozó átvilágítása (rendelkezik a szükséges személyi és  
   tárgyi feltételekkel) 
 

- építési engedély  
- átadás-átvételi jegyzőkönyv, stb….. 
 

 

Összetett ügylet fogalma



Járulékos költség - összetett ügylet Áfa tv 70. §  
 

Járulékos költség - összetett ügylet Áfa tv 70. §  
 

– főtevékenység - melléktevékenység 

 

 

 



Járulékos költség - összetett ügylet Áfa tv 70. §  
 

– főtevékenység - melléktevékenység 

 

 

befolyásolja: 
 

– az ügylet minősítését (pl. egyenes vagy fordított) 
– az adó mértékét 
– a teljesítés helyét 
 

+

oktatás + járulékos költség



Ptk fogalmak

osztható, oszthatatlan
fizikailag osztható
jogilag oszthatatlan

összetett dolog
dologösszesség
jogegység
fizikai egység
fődolog
tartozék
alkotórész
feldolgozás és az egyesítés

adójogi fogalom
járulékos költségek

(Áfa tv 70. §)

Összetett, vagy

több önálló értékesítésből 
áll az ügylet?



Összetett, vagy

több önálló értékesítésből 
áll az ügylet?

Önálló értékesítések

Összetett, vagy

több önálló értékesítésből 
áll az ügylet?

Önálló értékesítések Összetett értékesítés



Összetett, vagy

több önálló értékesítésből 
áll az ügylet?

Önálló értékesítések Összetett értékesítés

Minden egyes

értékesítésre 
külön-külön

ÁFA szabályokat kell 
alkalmazni

Összetett, vagy

több önálló értékesítésből 
áll az ügylet?

Önálló értékesítések Összetett értékesítés

Minden egyes

értékesítésre 
külön-külön

ÁFA szabályokat kell 
alakalmazni

Az adóztatás 
a domináns értékesítésre 
vonatkozó szabály szerint 

történik



Vegyes kivitelezés 

Vállalkozó Megrendelő

Vegyes kivitelezés 

Vállalkozó
Szerződés

(oszthatatlan

szolgáltatás)

Megrendelő



Vegyes kivitelezés 

Vállalkozó
Szerződés

(oszthatatlan

szolgáltatás)

Megrendelő

Régi épület
felújítása

Vegyes kivitelezés 

Vállalkozó
Szerződés

(oszthatatlan

szolgáltatás)

Megrendelő

Régi épület
felújítása

Régi épület
bővítése



Vegyes kivitelezés 

Vállalkozó
Szerződés

(oszthatatlan

szolgáltatás)

Megrendelő

Régi épület
felújítása

Régi épület
bővítése

domináns

Vegyes kivitelezés 

Vállalkozó
Szerződés

(oszthatatlan

szolgáltatás)

Megrendelő

Régi épület
felújítása

Régi épület
bővítése

fordított
értékesítés

domináns



Vegyes kivitelezés 

Vállalkozó
Szerződés

(oszthatatlan

szolgáltatás)

Megrendelő

Régi épület
felújítása

Régi épület
bővítése

domináns

Vegyes kivitelezés 

Vállalkozó
Szerződés

(oszthatatlan

szolgáltatás)

Megrendelő

Régi épület
felújítása

Régi épület
bővítése

egyenes

értékesítés

domináns



Vegyes beszerzés

MegrendelőFővállalkozó
fordított
számla

Vegyes beszerzés



MegrendelőFővállalkozó

Alvállalkozó

fordított
számla

fordított
számla

Vegyes beszerzés

MegrendelőFővállalkozó

Alvállalkozó

Építőanyag
kereskedő

egyenes

számla

fordított
számla

fordított
számla

Vegyes beszerzés



MegrendelőFővállalkozó

Alvállalkozó

Alvállalkozó

Építőanyag
kereskedő

egyenes

számla

egyenes

számla

fordított
számla

fordított
számla

Vegyes beszerzés

Ingatlan fogalma

(Ptk – Évt – ÁFA)



Ingatlan részei:
•földrészlet  
•az épület  
•növényzet 
•egyéb építmény 
•előbbiek alkotórésze

Ingatlan fogalma Ptk 

 

a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló 
minden dolog 

 

 

Alkotórész Ptk 5:15. §  
 

ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, 
hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része 
elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy 
használhatósága számottevően csökkenne 

 

Tartozék 

 

ami nem alkotórész ugyan, de a dolog 

rendeltetésszerű használatához vagy épségben 
tartásához rendszerint szükséges, vagy azt elősegíti 
 

 



Ingatlan alkotórésze 

  

· fűtésrendszer a hozzá tartozó kazánnal 
· beépített nyílászárók 

· villanyvezeték, szerelvények 

· termálkút  
· út melletti fa 

· a malomépülethez tartósan rögzített 
malomipari berendezések 

· szölőtelepítés 

 

 

Ingatlan tartozéka 

· pavilon  

· betonlaphoz csavarkötéssel rögzített vasvázas szín 

· csillár 

· termálkút szivattyú 

· kábeltelevíziós hálózat földbe fektetett kábelei 
· építmény, víz-, gáz- és villanyvezeték, vagy más olyan 

berendezés, amelyet valaki az ingatlant terhelő jogának (pl. 
telki szolgalom) gyakorlása során, a jog gyakorlásának 
érdekében kapcsolt össze a telekkel 

· üzemépületben elhelyezett technológiai berendezések 

· cserépkályha, gázkonvektor 

· klímaberendezés 

· Úttest mellé telepített közvilágítási lámpák a közút tartozékai 



Építési fogalmak

régi Ptk 402. §  
 

Építési szerződés alapján a vállalkozó építési-szerelési 
munka elvégzésére, a megrendelő pedig annak 
átvételére és díj fizetésére köteles. 
 

 

régi Ptk 407. §  
 

Szerelési szerződés alapján a vállalkozó technológiai 
szerelési munka elvégzésére, a megrendelő pedig 
annak átvételére és díj fizetésére köteles. 



Az építés-szerelési munka minden olyan tevékenység, 
amelynek közvetlen célja  
 

– új építmény létrehozása,  
– meglevő újjáépítése, bővítése, átalakítása,  
– fenntartása (karbantartása, javítása),  
– lebontása. 
 

Ide tartozik még: épületgépészeti, épületlakatos ipari, 
könnyűszerkezetes építési móddal megvalósított 
épületszerelési, személyfelvonó-szerelési, villamos 
hálózat szerelési munka.  

Egyéb szerelési munka 

 

– fogalma hiányzik 

 
 

A bírói gyakorlat szerint technológiai szerelési munka például: 
– vas-, acél- és fémszerkezet, 
– tartály, 
– gép, gépi berendezések, 
– irányítás-, számítástechnikai és automatikai berendezések, 
– vízvezetékek közül az üzemi területen belüli, 
– ipari légtechnikai és klímaberendezések, 
– felvonó és szállító berendezések, stb. 

 



Kivitelezési szerződés új Ptk 6:252. §
ÁFA szempontból lehet

- szolgáltatásnyújtás, 

vagy

- termékértékesítés
[Áfa tv 10. § d) és 32. §]

Kivitelezési szerződés → Ptk. 6:252. §

a kivitelező 

•építési, szerelési munka elvégzésére és 

•az előállított mű átadására, 

a megrendelő 

•annak átvételére és díj fizetésére köteles.



191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Fővállalkozó
(megrendelő 
vállalkozó)

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről



Építtető
(megrendelő)

Fővállalkozó
(megrendelő 
vállalkozó)

kivitelezési 
szerződés

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Építtető
(megrendelő)

Fővállalkozó
(megrendelő 
vállalkozó)

Alvállalkozó

kivitelezési 
szerződés

kivitelezési 
szerződés

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről



Építési engedély 
 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról 

Engedélyező hatóságok  
 

Ide tartozik minden olyan hatóság, amelyik  
· építési,  
· bontási  

tartalmú engedély kiadására jogosult. 
 

Pl. bányafelügyelet, hírközlési felügyelet,  
közlekedési, vízjogi, villamos, stb. 

 

2008/87. Adózási kérdés 

 



Fogalma:

11. § (2) bek. a) pont:

Szintén ellenérték fejében teljesített termékértékesítés: az

adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha

ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elő;

Vállalkozáson belül végzett saját beruházás

Fogalmi elemei:

- saját teljesítményérték elszámolása → a beruházó maga is

közreműködik (pl.: munkaeszköz, munkabér/díj, vásárolt
anyagok, alkatrészek, tartozékok)

- új tárgyi eszköz előállítása → nem tartozik ide a meglévő
eszköz felújítása/átalakítása/helyreállítása

Tárgyi eszköz: 
Áfa tv 259. § 21. pont, tartósan min. 1 évig

Vállalkozáson belül végzett saját beruházás



beruházás
aktiválása

Tárgyi eszköz beruházás → adóköteles  vagy vegyes célra

áfa levonása

fizetendő
és

levonandó ÁFA 

beruházás
kezdete

beruházás
aktiválása

Tárgyi eszköz beruházás → adómentes célra

nincs áfa levonás

fizetendő
és

levonandó ÁFA 

beruházás
kezdete



Fordított adózás,
fogalma és típusai

Fordított adózás kifejezést 

tévesen használják:

1.közösségen belüli termékértékesítésre adómentes 

Áfa tv 89. § 

2.háromszögügyletre egyszerűsítés 

Áfa tv 141. § 

 

 



Főszabály: az ÁFA „egyenes” elszámolása 138. §

Eladó Vevő
Nettó ellenérték

+ ÁFA

adóhatóság

ÁFA elszámolás

 

Fordított adózás 

VEVŐ
adóalany

ELADÓ
adóalany

adóhatóság

ÁFA elszámolás

Nettó
ellenérték



Fordított adózás tipusai 139−142. §

külföldi adóalany
+

belföldi adóalany

belföldi adóalany
+

belföldi adóalany

Ingatlan

„külföldi” fordított adózás 
Áfa törvényben

TERMÉK-

ÉRTÉKESÍTÉS
Áfa tv 139 . §

SZOLGÁLTATÁS-

NYÚJTÁS
Áfa tv 140 . §

10. § d)

Építési-szerelési 
munkával létrehozott  

ingatlan  átadása,

nyilvántartásba vételi 
kötelezettség 

39. §

Ingatlanhoz

kapcsolódó,

32. §

Fel- és 
összeszerelés



Ingatlan

belföldi fordított adózás 
Áfa tv 142. § (1) bek.

TERMÉK-

ÉRTÉKESÍTÉS
SZOLGÁLTATÁS-

NYÚJTÁS

a)

Építési-szerelési 
munkával létrehozott  

ingatlan  átadása,

nyilvántartásba vételi 
kötelezettség 

b)

Ingatlanra irányuló
építési-szerelési, és 

egyéb szerelési munka,

engedélyköteles

e)

Alapesetben

adómentesen eladható   
ingatlanra adófizetési 

kötelezettség választása

f)

zálogtárgy

g)

tárgyi eszköz 
felszámolásnál



Belföldi 
fordított adózás

Ingatlan

belföldi fordított adózás 
Áfa tv 142. § (1) bek.

TERMÉK-

ÉRTÉKESÍTÉS
SZOLGÁLTATÁS-

NYÚJTÁS

a)

Építési-szerelési 
munkával létrehozott  

ingatlan  átadása,

nyilvántartásba vételi 
kötelezettség 

b)

Ingatlanra irányuló
építési-szerelési, és 

egyéb szerelési munka,

engedélyköteles

c)

kapcsolódó
munkaerő kölcsönzés

e)

Alapesetben

adómentesen eladható   
ingatlanra adófizetési 

kötelezettség választása

f)

zálogtárgy

g)

tárgyi eszköz 
felszámolásnál



Fordított adózás két alapfeltétele 

 

· eladó – vevő egyaránt olyan belföldön 
nyilvántartásba vett adóalany, akitől az áfa 
fizetése követelhető 

 

· törvény által nevesített ügylet teljesítése 

 

 

Áfa tv 10. § d) pont [142. § (1) bek. a) pont] 
Fordított termékértékesítésnek minősül  
 

 



Áfa tv 10. § d) pont [142. § (1) bek. a) pont] 
Fordított termékértékesítésnek minősül  
 

– az építési-szerelési munkával létrehozott,  
 

Áfa tv 10. § d) pont [142. § (1) bek. a) pont] 
Fordított termékértékesítésnek minősül  
 

– az építési-szerelési munkával létrehozott,  
 

– az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő 

 



Áfa tv 10. § d) pont [142. § (1) bek. a) pont] 
Fordított termékértékesítésnek minősül  
 

– az építési-szerelési munkával létrehozott,  
 

– az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő 

 

– ingatlan átadása a jogosultnak,  

Áfa tv 10. § d) pont [142. § (1) bek. a) pont] 
Fordított termékértékesítésnek minősül  
 

– az építési-szerelési munkával létrehozott,  
 

– az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő 

 

– ingatlan átadása a jogosultnak,  
 

– akkor is, ha az anyagokat a jogosult adta. 

 



Áfa tv 10. § d) pont és 142. § (1) bek. a) pont 
Építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan átadása, 

nyilvántartásba vételi kötelezettség. 

Példa: Terményszárító, nem fordított 
 

K-H-KJ-2012-365. bírósági határozat, Kúria Kfv.I.35.425/2011/4 

 

„A térképen történő feltüntetés nem jelent ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzést az Iny. tv. fogalomrendszerében. Lényegében tehát a 
szárító összeszerelésével nem jött létre „épület”, azaz nincs az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető ingatlan.” 

 

Áfa tv 142. § (1) bek. b) pont 

Fordított szolgáltatásnyújtásnak minősül 
 

 



Áfa tv 142. § (1) bek. b) pont 

Fordított szolgáltatásnyújtásnak minősül 
 

– építési hatósági engedély-köteles, vagy 

 

Áfa tv 142. § (1) bek. b) pont 

Fordított szolgáltatásnyújtásnak minősül 
 

– építési hatósági engedély-köteles, vagy 

 

− építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, vagy  

 

 

 



Áfa tv 142. § (1) bek. b) pont 

Fordított szolgáltatásnyújtásnak minősül 
 

– építési hatósági engedély-köteles, vagy 

 

− építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, vagy  

 

− egyszerű bejelentéshez kötött 
 

 

Áfa tv 142. § (1) bek. b) pont 

Fordított szolgáltatásnyújtásnak minősül 
 

– építési hatósági engedély-köteles, vagy 

 

− építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, vagy  

 

− egyszerű bejelentéshez kötött 
 

– építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely  
 

 



Áfa tv 142. § (1) bek. b) pont 

Fordított szolgáltatásnyújtásnak minősül 
 

– építési hatósági engedély-köteles, vagy 

 

− építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, vagy  

 

− egyszerű bejelentéshez kötött 
 

– építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely  
 

– ingatlanra irányul 
 

 

a) létrehozására,
b) bővítésére,
c) átalakítására,
d) egyéb megváltoztatására 

(pl. bontás)

Nem fordítottan adózó tevékenységek

• Felújítás,

• Karbantartás,

• Anyageladás



Gazdasági esemény Adózás 

építőipari gép kölcsönzése személyzettel fordított 

állvány bérbeadás egyenes 

ideiglenes kerítés építése fordított 

könnyűszerkezet gyártása, helyszíni 
összeszerelése 

fordított 

 

Gazdasági esemény Adózás 

Lift, kazán, klíma, riasztó szállítása, szerelése egyenes 

(termékértékesítés) 
szellőzőrendszer kiépítése anyaggal fordított 

művezetés, tervezés, szakértés egyenes 

kertészeti munka egyenes 

betonértékesítés egyenes 

(termékértékesítés) 
 



Gazdasági esemény Adózás 

Bontás fordított 

Tervezés + komplex kivitelezés fordított  

nyílászárók értékesítése és beszerelése egyenes 

(termékértékesítés) 

Burkolás fordított 

 

Gazdasági esemény Adózás 

földszállítás kitermeléssel egyenes 

feliratozás készítése, felszerelése egyenes (termékértékesítés) 

munkaterületen belüli 
anyagmozgatás 

egyenes 

takarítás  egyenes 

 



Belföldi fordított adózás
folyamata

Szerződéskötés



Szerződéskötés
Adófizetési 

kötelezettség 
keletkezése

Szerződéskötés
Adófizetési 

kötelezettség 
keletkezése

Vállalkozó
kiállítja az 

ÁFA-mentes számlát



Szerződéskötés
Adófizetési 

kötelezettség 
keletkezése

Vállalkozó
kiállítja az 

ÁFA-mentes számlát

Megrendelő
megállapítja a 

fizetendő ÁFA-t

A megrendelő és vállalkozó adójogi státuszánál 
vizsgálni kell 

- adóalanyiság   

- alvállalkozók 

- kapcsolt vállalkozás

- speciális személyi feltételek
•adómentesség (pl. határon átnyúló ügyletek)
•fordított adózás

- közvetítő megjelölése



 
 

 

Igénybe vevő 

adóalany 

 

 

Ellenőrzés módja 

1. magyar NAV weblap, e-cégjegyzék kinyomtatása 

2. közösségi NAV–VIES (ha nincs héa-száma bármely más 
igazolás) 

3. harmadik ország adószám, helyi hatóságok igazolása,  
kereskedelmi biztonsági eljárások (fizetések, 
személyazosság ellenőrzése, stb.) 

 
282/2011/EU végrehajtási rendelet

 

a) az ügylet teljesítését tanúsító számla 
kézhezvételekor, vagy 

 

b) az ellenérték megtérítésekor, vagy 

 

c) a teljesítést követő hónap tizenötödik napján 

 

amely a leghamarabb következik be 

 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése 
fordított adózásnál Áfa tv 60. §



Kivitelező (eladó) ÁFA levonási joga 

 

 

– minden beszerzésére az általános szabályok szerint 
 

 

fizetendő adó hiányában visszaigénylési pozíció

Megrendelő ÁFA levonási joga 

 

– a fordított adózás alá eső beszerzései után 
önadózással megállapított fizetendő adóját 
egyidejűleg levonhatja, visszaigénylésnél nincs 
megfizetési feltétel  
 

– minden egyéb beszerzésére az általános 
szabályok szerint 
 

 



Adómentes adóalany megrendelő esetében 

 

ha kizárólag a 85. § (1) bek. 86. § (1) bek. vagy 87. §-a szerint 

adómentes értékesítést végeznek 

 

– nincs bevallási kötelezettség, ha az adómegállapítási 
időszakban sem fizetendő, sem levonható adójuk nem 
keletkezik (257. §) 
 

DE fordított ügylet fizetendő adójáról bevallást 
kell benyújtani, levonási joguk nincs

Kivitelezési szerződés → Ptk. 6:252. §
fontosabb kikötései

a) a tevékenység  
· csak fordítottan, vagy  

· csak egyenesen adózik, vagy 

· vegyes tevékenység, amelyből a domináns az XY tevékenység, 
  

b) építési engedélyre vonatkozó megrendelői nyilatkozat, 
 

c) szerződő felek nyilatkoznak, hogy megfelelnek az Áfa tv. 142. § 
(3) bek. szerinti feltételeknek, 

 



Kivitelezési szerződés → Ptk. 6:252. §
fontosabb kikötései

d) a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy befogadja a 

kivitelező áfa-val növelt módosított számláját, ha  később a NAV 

egyenes adózást ír elő 

 

e) a teljesítés időpontjára az Áfa tv. 60. § (1)-(2) bek. 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 

 

Konzorcium (időleges üzlettársulás) helyett 
vállalkozási szerződés

− fővállalkozó → konzorcium vezető

−alvállalkozó → konzorciumi tag   



Jóteljesítési garancia

− Ptk 5:95 óvadék 

− könyvelés lépései:
a) a megrendelő kiegyenlíti a teljesítés 100 %-át, majd
b) a vállalkozó óvadékba ad X összeget  

Számlázás 

 

a) felszámított (áthárított) áfa nem szerepel a 
bizonylaton,  

 

b) a vevő adószáma is feltüntetésre kerül, 
 

c) „a termék beszerzője az adófizetésre kötelezett”, 
vagy „a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre 
kötelezett” 

 

d) dokumentálni kell a számla átvételét 
 



A fordított adózásnál

– az adólevonáshoz nem kell számla

Európai Bíróság – C-90/02. sz. Bockenmühl-ügy
COM(2009) 20 végleges

Helyesbítés, önellenőrzés



Általános szabályok helyett a fordított adózást 
alkalmazzák 

 

· az eladónál adóhiány keletkezik,  
· a vevőnél nem keletkezik adókülönbözet 

 

A hiba kijavítása:  

– az eladó helyesbítő számlát állít ki,  
– felszámítja az áfa-t, és  
– csak az eladó önellenőrzést végez. 

Fordított adózás helyett az általános szabályok szerint 
járnak el 
 

· az eladó számlájában felszámított adót a vevő nem 

vonhatja le, 

· vevőnél adóhiány  

· eladónál adótöbblet 
 

 

A hiba kijavítása:  
– az eladó helyesbítő számlát állít ki, csak a nettó 
összegre, 

– a vevő végez önellenőrzést  



 

A formalizmus alkonya 

 

Európai Bíróság C-95/07. és C-96/07. sz. egyesített ügyek 
(Ecotrade) 

 

63       ……az adósemlegesség elve megköveteli, hogy az 
előzetesen felszámított HÉA levonása lehetséges legyen, ha 
a tartalmi követelmények teljesülnek, még ha egyes alaki 
követelménynek nem is tesz eleget az adóalany  
 

Európai Közösségek Bírósága 2010. szeptember 30. 
C-392/09. sz. az Uszodaépítő Kft. és az APEH Központi Hivatal 
Hatósági Főosztály  

 

a Héa-irányelvvel ellentétes, ha a tagállami jogszabály az ÁFA 

levonásának jogát 
 

·  a számlák módosításától és önellenőrzési adóbevallás 
benyújtásától teszi függővé 

 

·  annak ellenére, hogy az adóhatóság minden információval 

rendelkezik, amely az ügy lezárásához kell, mert az eladót és a 
vevőt is ellenőrizték  



„Külföldi” 
fordított adózás

„Külföldi” fordított adózás

Külföldi adóalany
épít

magyar belföldön

cél: a fogyasztás helyén történő adóztatás

Belföldi adóalany
épít

EU másik tagállamában



194. cikk 

(1) Ha az adóztatandó termékértékesítést vagy 
szolgáltatásnyújtást nem abban a tagállamban letelepedett 
adóalany teljesíti, mint amelyikben a HÉA-t meg kell 

fizetni, a tagállamok előírhatják, hogy az adófizetésre a 
termékértékesítés beszerzője illetve a szolgáltatás 
igénybevevője legyen kötelezett. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltételeit a tagállamok 

állapítják meg. 
 

Héa-irányelv fordított adózás 

Ingatlanhoz kapcsolódó
teljesítés helye

B2B ügyletekre B2C ügyletekre

Ingatlan fekvése Ingatlan fekvése



Külföldi épít
magyar belföldön
(fordított adózás)

TERMÉK-

ÉRTÉKESÍTÉS
Áfa tv 139 . §

SZOLGÁLTATÁS-

NYÚJTÁS
Áfa tv 140 . §

10. § d)

Építési-szerelési 
munkával létrehozott  

ingatlan  átadása,

nyilvántartásba vételi 
kötelezettség 

39. §

Ingatlanhoz

kapcsolódó

32. §

Fel- és 
összeszerelés

A fordított adózás feltételei határon átnyuló ügyletnél  
                                                                        Áfa törvény 139-140. § 
 
teljesítés helye: belföld 

 

megrendelő: belföldi adóalany 

 

eladó: külföldi adóalany, nincs letelepedve belföldön 

 

értékesítés: 10. § d), 32. §, és 39. § stb 

 

 



Belföld

Itt regisztrált
igénybe vevő 

adóalany

nyújtó 
adóalany 

(belföldön nem 
telepedett le)

fordított adózásra
megjelölt értékesítés

törvényi
teljesítési hely

HU

magyar

megrendelő 
adóalany

Német  
adóalany

(HU-ban nem 

telepedett le)

törvényi
teljesítési hely

pl. 

kulcsrakész ingatlan építése,
fel- vagy összeszerelés,

ingatlanhoz kapcsolódó szolg.



Fel- vagy összeszerelés fogalma 

egy közösségen belüli termékértékesítés + szerelés

tényállás: Áfa tv 32. §

teljesítés helye: ahol a szerelést végzik

Fel- vagy összeszerelés feltételei:

1. van két tagállam és ott nyilvántartott 1-1 adóalany

2. van termékértékesítés és elszállítás másik tagállamba

3. az eladó vagy a vevő szervezi a szállítást

tényállás: Áfa tv 32. §

4. a terméket szerelik,  üzembe helyezik



Megrendelő adóalany
Megrendelő 

n e m

adóalany

Közösségen belüli
fel- vagy összeszerelés 32. §

fordított adózás regisztráció a
munkavégzés
tagállamában

Vállalkozó

Megrendelő
regisztrált

Fuvarozás

Közösségen belüli fel- és összeszerelés

szerelés



HU

alvállalkozó

Magyar a magyarnak

HU

alvállalkozó
fel-és össze

szerelés

Magyar a magyarnak



HU

alvállalkozó
HU

vállalkozó
fel-és össze

szerelés

Magyar a magyarnak

HU

alvállalkozó
HU

vállalkozó
fel-és össze

szerelés
fel-és össze

szerelés

Magyar a magyarnak



Magyar a magyarnak 

HU

alvállalkozó
HU

vállalkozó
DE adóalany 
megrendelő

fel-és össze
szerelés

fel-és össze
szerelés

összeszerelés
Németországban

HU

alvállalkozó

HU fővállalkozó
SK állandó 
telephelye

SK

megrendelő
áfa-mentes

számla

szlovák
áfa-s

számla

ÁFA mentességre „megoldás”



Vállalkozó

Megrendelő
nem adóalany

Fuvarozás

Közösségen belüli fel- és összeszerelés

Kivitelezés külföldön



Anyavállat
megjelenési formái 

külföldön

Anyavállat
megjelenési formái 

külföldön

Vállalkozás Telephely



Anyavállat
megjelenési formái 

külföldön

Vállalkozás Telephely

Leányvállalat
(anya meghatározó

befolyás)

Önálló vállalkozás
(anya max.

résztulajdonos)

Anyavállat
megjelenési formái 

külföldön

Vállalkozás Telephely

Leányvállalat
(anya meghatározó

befolyás)

Önálló vállalkozás
(anya max.

résztulajdonos)

Bejegyzett

fióktelep
Adójogi
telephely



Külföldi határon átnyúló szolgáltatása Mo-on

Másik EU tagállam
vagy

egyezményes ország
vállalkozása

letelepedés nélkül
végezhet

egyéb
csak

belföldi letelepedéssel

Telephely fogalma Tao tv 4. § 33.

Telephely fogalma az ÁFA-ban:

282/2011 EU rendelet



Állandó telephely 

 

ahol az adóalany 

· megfelelő szintű,  
· állandóan jelenlévő  
· humán és technikai erőforrással rendelkezik 

a) a részére nyújtott szolgáltatások fogadására és 
felhasználására, 

b) az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésére 

 

Magyar Vállalkozás
DOKUMENTÁCIÓ

Székhely könyvelése
Transzferár 

nyilvántartás

Elkülönülten kell
kimutatni a külföldi telephely 

bevételeit és költségeit
Székhely

Külföldi telephely 
könyvelése

külföldi
telephely

külföldi szabályok 
alapján



adózási évben
12 hónapos időszakban

a tartózkodás  nem több,

mint 183 nap

adózási évben
12 hónapos időszakban

a tartózkodás  meghaladja 
a 183 napot

Másik tagállamba 
kiküldött 

magyar munkavállaló bére utáni 
közteherviselés helye

SZJA a munkavégzés
tagállamában

SZJA és biztosítás
Magyarországon

biztosítás
Magyarországon

A külföldi vállalkozó – belföldi építkezése Art 33. § (7) bek. 

 

adóbevallás benyújtása:  
első ízben annak az adóévnek az adókötelezettségével 
egyidejűleg, amelyben az építkezés, szerelés időtartama 
meghaladja 

 

· az építkezés telephellyé minősítéséhez a nemzetközi 
egyezményben meghatározott időtartamot, illetve  

· egyezmény hiányában a három hónapot.  
 

 



Helyi adó 

https://hakka.allamkincstar.gov.hu/

Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól



Helyi adóköteles ingatlan

Építmény 
adó

Telekadó

Építményadó

Adóköteles:
•lakás (52. § 8.)

•nem lakás céljára szolgáló épület (52. § 10.) 

Az adó alanya:
•naptári év első napján az építmény tulajdonosa, vagy
•a vagyoni értékű jog jogosultja

Külön szabályok: 
•több tulajdonosra,
•társasházra, stb.

Az adó alapja:
a) az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete max. 1.100 Ft/m2, vagy

b) az építmény korrigált forgalmi értéke, max. 3,6%



Adóköteles:
•az önkormányzat illetékességi területén lévő telek

Az adó alanya:
•naptári év első napján az építmény tulajdonosa, vagy
•a vagyoni értékű jog jogosultja

Az adó alapja:
a) a telek m2-ben számított területe max. 200 Ft/m2, vagy

b) a telek korrigált forgalmi értéke, max. 3%

Telekadó

Helyi iparűzési adó számítása

 

+ nettó árbevétel 
− ELÁBÉ 

− közvetített szolgáltatások  
− alvállalkozói teljesítések 

− anyagköltség 

− K + F közvetlen költsége 

 

= iparűzési adó alapja 

 

Ptk bizományi
szerződés



2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 

 

XV. CÍM 

A VÁLLALKOZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK 

 

XXXVII. Fejezet 

A vállalkozási szerződés 

XXXVIII. Fejezet 

A fuvarozási szerződés 

Törvényi indokolás:

„A törvény a fuvarozási
szerződést ….. vállalkozási típusú
szerződések között szabályozza.

a fuvarozás a NAV szerint nem minősül
vállalkozási szerződésnek

Alvállalkozó Vállalkozó Megrendelő
írásbeli

vállalkozási
szerződés

írásbeli
vállalkozási
szerződés

Alvállalkozás, mint HIPA csökkentő tétel

ide tartozik:

a lakás előállításához vállalkozási szerződéssel
igénybe vett szolgáltatás Htv 52. § 32. pont



Vevő Kivitelező Alvállalkozó

Vevő Kivitelező Alvállalkozó

Vállalkozási szerződés



Vevő Kivitelező Alvállalkozó

Adásvételi szerződés Vállalkozási szerződés

ebben a szerződéses konstrukcióban csak új lakásnál
csökkentő tétel az alvállalkozás Htv 52. § 32. pont



Ingatlan típusok ÁFA szempontból: 
 

 

1.Építési telek 

2.Új lakóingatlan 

3.Új nem lakóingatlan 

 

 

4.Nem építési, beépítetlen telek  

5.Használt lakóingatlan 

6.Használt nem lakóingatlan 

7.Átalakítás alatt álló ingatlan 

 

Ingatlan fajtája 

Főszabály 
értékesítés 

esetén 

Értékesítés áfája 
adókötelezettség 
választása esetén 

Új ingatlan lakóingatlan 
adóköteles (egyenes adózás) 

nem lakóingatlan 

Használt ingatlanok* lakóingatlan 
adómentes 

adóköteles 

 (fordított adózás) nem lakóingatlan 

Építési telek  adóköteles (egyenes adózás) 

Egyéb földterület  
adómentes 

adóköteles  
(fordított adózás) 

 

Ingatlanok értékesítésének ÁFA-kötelezettsége

Forrás: Dr. Csátaljay Zsuzsa: Az ingatlan és az áfa Áfa&Számlázás 2015/9. szám

Használt ingatlanoknál
az adókötelessé tétel a nem lakóingatlanokra külön is választható



ÁFA kötelessé tétel

Adókötelessé tétel 

Bejelentés alapján

Belföldi adóalany

Tárgya:

Használt beépített és beépítetlen ingatlan (kivéve építési telek)



Adókötelessé tétel 

Választott körben minden termékértékesítésre

5 évig nem térhet el

Bejelentés időpontja:

• alapításkor,

• az adott tevékenysége megkezdésekor, vagy

• korábbi választás módosításakor – tárgyévet megelőzően Art

22. § (2) bek.

Áfa tv. 142. § (1) bek. e) pont 
Ingatlan értékesítés 

 

– alapesetben adómentesen eladható ingatlanra 

  

– adófizetési kötelezettség választása  
 



Áfa tv. 142. § (1) bek. f) pont 

Ingatlan értékesítés 

 

– adós, hitelező, valamint kijelölt 3. személy 
viszonylatában, 
  

– lejárt követelés dologi biztosítékára 

 

Áfa tv. 142. § (1) bek. g) pont 

Ingatlan értékesítés 

 

– tárgyi eszközként használt termék  
 

– teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási 
(fizetésképtelenségi) eljárás hatálya alatt áll; 



Ingyenes átadás

Ingyenes átadások ÁFA-ja

Példa: üzletközpont + odavezető út

ingyenes átadás
önkormányzatnakszámlázva

megrendelőnek
vételár: 100 + ÁFA

NAV szerint fizetendő adó alapja:
100 + út előállítási értéke



Kfv.VI.35.633/2012 

 

„….az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése csak olyan termékekre 
vonatkozik, melyeket az adóalany a saját vállalkozásából 
személyes vagy alkalmazottai szükségletei kielégítése 
végett vont ki, más termékek nem vonhatók ebbe a 
körbe.” 

 

Kúria

Kfv.VI.35.633/2012 

 

„….az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése csak olyan termékekre 
vonatkozik, melyeket az adóalany a saját vállalkozásából 
személyes vagy alkalmazottai szükségletei kielégítése 
végett vont ki, más termékek nem vonhatók ebbe a 
körbe.” 

 

Kúria



Ingyenes értékesítés
ÁFA kötelezettsége

Vállalkozási célból Vállalkozás idegen

· beszerzési ÁFA 
levonható

· az átadás nem 
adóköteles

· beszerzési ÁFA 
levonható

· az átadás 
adóköteles

ELADÓ VEVŐ

Természetbeni kiegyenlítés



ELADÓ VEVŐ

Követelés áruszállításból
kiegyenlítetlen számla

Természetbeni kiegyenlítés

ELADÓ VEVŐ

Természetbeni kiegyenlítés

Követelés áruszállításból
kiegyenlítetlen számla

Természetbeni kiegyenlítés



ELADÓ VEVŐ

Természetbeni kiegyenlítés
Tárgyi eszköz értékesítés - számla

Követelés áruszállításból
kiegyenlítetlen számla

Természetbeni kiegyenlítés

ELADÓ
VEVŐ

VEVŐ
ELADÓ

Természetbeni kiegyenlítés
Tárgyi eszköz értékesítés - számla

Követelés áruszállításból
kiegyenlítetlen számla

Természetbeni kiegyenlítés



2008. év

Tárgyi eszköz figyelési időszak

5/10 év

5/20 év

különálló számítás
(felújítás, bővítés, átalakítás)

2. év
használat változik

aktíválás
teljes

ÁFA levonása

Épülelet használata

adóköteles célra adómentes célra

levont ÁFA 
1/20 részének visszafizetése 

18 éven át



ingatlan 

(és vagyoni értékű jog)
beszerzés

értékesítés

Fizetendő adó
vagy 

levonási jog
a fennmaradó időszakra 
arányosan

20 éves figyelési időszak az ÁFA-ban → értékesítés 136. §

Tárgyi eszköz értékesítése 136. §

· ha az értékesítés adólevonásra jogosít  
akkor a beszerzéskor részben le nem vont input áfa időarányos 
része utólag levonhatóvá válik 

 

· ha az értékesítés adólevonásra nem jogosít  
akkor a beszerzéskor részlegesen vagy egészben levont input 
áfa időarányos része utólag le nem vonhatóvá válik (pótlólagos 
adófizetési kötelezettséget keletkeztet) 
 



Ingatlan fajtája Adókötelessé 
tétel

Vevő adójogi státusza ÁFA elszámolása

Beépített, régi Igen Fordított adózásra 
alkalmas adóalany

Fordított adózás, a 
számlán nincs ÁFA

Beépített, régi Igen Adóalany, de fordított 
adózásra nem alkalmas

ÁFA köteles, a 
számlán van ÁFA

Beépített, régi Igen Nem adóalany ÁFA köteles, a 
számlán van ÁFA

Beépített, régi Nem bárki ÁFA mentes, a 

számlán nincs ÁFA

Építési telek Nem 

választható
bárki ÁFA köteles, a

számlán van ÁFA

Beépített, új Nem 

választható
bárki ÁFA köteles, a 

számlán van ÁFA

Példák ingatlanértékesítésre → eladó adóalany

Ingatlan fajtája Adókötelessé 
tétel

Vevő adójogi státusza ÁFA elszámolása

Beépítetlen, de nem 
építési telek

Igen Fordított adózásra 
alkalmas adóalany

Fordított adózás, a 
számlán nincs ÁFA

Beépítetlen, de nem 
építési telek

Igen Adóalany, de fordított 
adózásra nem alkalmas

ÁFA köteles, a 
számlán van ÁFA

Beépítetlen, de nem 
építési telek

Igen Nem adóalany ÁFA köteles, a 
számlán van ÁFA

Beépítetlen, de nem 
építési telek

Nem bárki ÁFA mentes, a 

számlán nincs ÁFA

Példák ingatlanértékesítésrePéldák ingatlanértékesítésre → eladó adóalany



Illeték

 

NAV Adatbázis ingatlan értékről



kapcsolt

személy
kapcsolt

társaság

ingatlan és
vagyoni betét
átruházása

Illetékmentes Itv 26. § (1) t) pont

kapcsolt

személy
kapcsolt

társaság

ingatlan és
vagyoni betét
átruházása

adásvétel,
apport, ajándékozás 

stb.

Illetékmentes Itv 26. § (1) t) pont



kapcsolt

személy
kapcsolt

társaság

ingatlan és
vagyoni betét
átruházása

átvevő 
főtevékenysége:

ingatlanforgalmazás,

vagy

saját tulajdonú 
ingatlan bérbeadás

adásvétel,
apport, ajándékozás 

stb.

Illetékmentes Itv 26. § (1) t) pont

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság
Itv 102. § (1) bek. o) pont

 

− a vagyon 75 %-a belföldi ingatlan,  

   vagy 

− az ilyen társaságban a közvetett részesedés eléri a 75 %-ot 

 

kapcsolt vállalkozások összevontan



Az illeték tárgya Itv 18. § (2) bek. 

 

 

h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban 
fennálló vagyoni betét megszerzése 
 

Az illeték tárgya Itv 18. § (2) bek. 

 

 

h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban 
fennálló vagyoni betét megszerzése 
 



Belföldi ingatlannal 
rendelkező Kft

Belföldi ingatlannal 
rendelkező Kft

Vevő1 Kft

Vevő2 Kft



Belföldi ingatlannal 
rendelkező Kft

Vevő1 Kft

Vevő2 Kft

szerez 70 %

részesedést

Belföldi ingatlannal 
rendelkező Kft

Vevő1 Kft

Vevő2 Kft

szerez 70 %

részesedést

szerez 30 %

részesedést



Ingatlannal rendelkező társaság Tao tv 4. § 18/a.

1. a beszámolójában az eszközök értékének összegéből a 
belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 százalék és 

 

 

2. tagja (részvényese) vagy a csoport valamelyikének tagja 
(részvényese) rendelkezik  

· egyezmény nélküli külföldi illetőséggel, vagy  

· az egyezmény lehetővé teszi az árfolyamnyereség 
Magyarországon történő adóztatását 

 

 

Az ingatlannal rendelkező társaság tagjának adóalapja 
Tao tv 15/A. §

· a részesedés elidegenítésekor, illetve  
· a társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor 

Számítása: 
 

+ részesedés ellenértéke 

− részesedés szerzési értéke 

− a szerzéshez vagy a tartáshoz kapcsolódó, igazolt kiadások 

= társasági adóalap 

                    (feltéve, hogy pozitív) 



Ingatlan visszavétele, szerződés felbontása

− Eub C-337/13. számú Almos ügy  
 

− Kúria EBH 2015.K.11.  
 

áfa és illeték alapja
utólag csökkenthető

Ingatlanok lízingje



Kölcsön Lízing Bérlet

Pénzösszeg nyújtása 
ellenében adós kamat és a
tőke visszafizetésére 
köteles.

Ingó vagy ingatlan dolog

határozott idejű
használatba adása 
ellenértékért oly módon, 
hogy a lízingbevevő a 
futamidő végén 
maradványérték 
megfizetésével megszerzi 

(zárt) vagy megszerezheti 
(nyílt) a tulajdonjogát

Ingó vagy ingatlan dolog 

használatba adása 
ellenértékért

Kamatot kell ellenértékként 
fizetnie a pénzhasználatért

Kamatot fizet 

pénzhasználatért és 
részletekben fizeti a dolog 
vételárát

Használatért fizet 
ellenértéket

Vissza kell adnia pénzt Tulajdont szerezhet Vissza kell adnia a dolgot

Lízing az Áfa rendszerében

Zártvégű (biztos tulajdonlás) = termékértékesítés

Nyíltvégű (tulajdonlás opció) = szolgáltatásnyújtás



Lízing típusai

PÉNZÜGYI
lízing

BÉRLET
(operatív 

lízing)

Zárt végű Vételi jog 
nélkül

Vételi joggal
Nyílt végű

(opciós)

ÁFA-ban

termékértékesítés

Számvitelben 
pénzügyi lízing

ÁFA-ban

szolgáltatásnyújtás
Számvitelben 
igénybe vett 
szolgáltatás

Lízing átruházás

A lízinget harmadik személy folytatja a lízingbe adó 
hozzájárulásával

számlahelyesbítés



Lízing átruházás

átruházás ≠ megszüntetés és új szerződés

Lizingbe

vevő
Átvevő

Lízing
cég

1.

lízing-

szerződés

2.

átruházási
szerződés

(3 fél között)

5.

új számla
fennmaradó
lízingdíjról

4.

lelépési díj

3.

helyesbítő
számla

Pü-i Lízing számviteli elszámolása

Lízingbeadónál:

-a lízing céljából beszerzett eszköz értékét tartósan adott kölcsönként
kell kimutatni [Sztv. 27. § (3), (5)-(6)] Áfa nélkül,

-az átadott termék számlázott értékét az értékesítés nettó árbevételeként
mutatjuk ki [Sztv. 72. § (3)., 73. § (2) d) pont, 68. § (2)],

-a kapott lízingdíj tőkerésze a tartósan adott követelés csökkenése,
a kamatrész pedig pénzügyi műveletek bevétele [Sztv. 65. § (3), 84. § (3)

c)]



Pü-i Lízing számviteli elszámolása

Lízingbevevőnél:

-az átvett eszközt beszerzésként kell elszámolni és aktiválni [Sztv. 23. § (1),

(3)]

-az átvett eszköz számla szerinti értéke egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
[Sztv. 42. § (5)]

-az adott lízingdíj tőkerésze a hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése,
a kamatrész pedig pénzügyi műveletek ráfordítása [Sztv. 68. § (2), 85. §]

Zárt végű pénzügyi 
lízing

Nyílt végű pénzügyi 
lízing

Operatív lízing
(bérlet)

Jogszabályi 
meghatározás

Hpt. 3. § 89. pont, Sztv. 3. § 8. bek. 13., Ptk. 

6:409 §
Ptk. 6: 331. §

Minősítése az áfa 
szempontjából

Termékértékesítés, 
Áfa tv. 10. § a) pont

Szolgáltatásnyújtás (Áfa tv. 13. § (1))

Adófizetési
kötelezettség 
keletkezésének 
időpontja

Birtokbaadás Egyes részkifizetések esedékessége 

Adó alapja Tőkerész Az esedékes 
lízingdíjakban foglalt 

tőkerész, a kamatrész 
adómentes

Teljes lízingdíj
adóköteles

Lízingdíjak 
bizonylatolása

Számla tejes 

tőkerészről 
birtokbaadáskor

Minden lízingdíjról 
számla, kamat és 
tőke megbontásával

Teljes lízingdíjról 
minden

esedékességkor 
számla

Forrás: Nagy ÁFA Kézikönyv II. Szerk: dr. Csátaljay Zsuzsanna Vezinfo, 2015



5%-os adókulcs lakásra

Hatályos Áfa törvény 300. §

5 % adómértéket kell alkalmazni, ha 

 

a fizetendő adó megállapítása 

2016. január 1-jére vagy azt követő napra esik 
 

Áfa törvény 3. sz. melléklet
50. és 51. sor



5 %-os termékértékesítés fogalma

termékértékesítés tárgya: 

 

lakóingatlan minősülő beépített ingatlan (ingatlanrész) és az 
ehhez tartozó földrészlet, ha 

· rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg;  
vagy 

· 2 év még nem telt el 
 

továbbá

többlakásos lakóingatlanban
lakásonként max.
150 m2 hasznos alapterület 

egylakásos lakóingatlan max.
300 m2 hasznos alapterület 

5 %-os termékértékesítés fogalma



Lakóingatlan  Áfa törvény 259. §

12. lakóingatlan:  

lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban 
lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy 
ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.  
 

kivéve: 
a lakás rendeltetésszerű használatához nem 

szükséges helyiség  
 

pl. garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület, 
stb. 
 

1997. évi LXXVIII. törvény 

az épített környezet alakításáról és védelméről 

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

az országos településrendezési és építési követelményekről 
 

fogalmak:

•épület, építmény
•átalakítás, bővítés
•felújítás, karbantartás,
•stb



Összes hasznos alapterület

46. Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, 
amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. 
46a. Összes hasznos alapterület: az összes építményszint hasznos 

alapterülete. 
88. Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben 

vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított 
területe. 
 

– Áfa tv 9. § = Ptk szerinti adásvétel, 
 

vagy 

 

– Áfa tv 10. § d) pont = Ptk szerinti kivitelezési szerződés 

 

5 %-os termékértékesítésre vonatkozó szerződés



Áfa tv 10. § d) pont  
 

– az építési-szerelési munkával létrehozott,  
 

– az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő 

 

– ingatlan átadása a jogosultnak,  
 

– akkor is, ha az anyagokat a jogosult adta. 

 

Áfa tv 10. § d) pont  
 

– az építési-szerelési munkával létrehozott,  
 

– az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő 

 

– ingatlan átadása a jogosultnak,  
 

– akkor is, ha az anyagokat a jogosult adta. 

 



Adó visszatérítési támogatás

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 

a lakásépítési támogatásról 

6/A. Adó-visszatérítési támogatás 

 

− egy alkalommal, 2019. december 31-ig igényelhető 

 

− nem vonatkozik az Áfa törvény 10. § d) pontja szerinti 

termékértékesítésre 

 

− természetes személy részére 

 

− 150 m
2
 és egylakásos 300 m2 

hasznos alapterület 



Adó-visszatérítési támogatás

építési bekerülési költség
megfizetéséhez

építési telek vételárához

 

− visszatérítés kiterjed: 

 

· az építkezés helyéül szolgáló építési telek számlájában,  
 

· a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok 
és igénybe vett szolgáltatások számlájában  
 

· feltüntetett és megfizetett ÁFA összegre 



Bérbeadás fogalma Áfa törvény 259. §  
 

 

4. bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony 
mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama 
alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a 
termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a 
kötelezettnek; 
 
 



Bérbeadás fogalma Áfa törvény 259. §  
 

 

4. bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony 
mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama 
alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a 
termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a 
kötelezettnek; 
 
 

Kötelezettségvállalás a szerződésben

Például:
a ingatlan bérleti szerződésben a bérbevevő köteles a
szükséges karbantartást és a felújítást elvégezni

karbantartás és a felújítás értékesítésnek minősül



Bérbeadó Bérbevevő

Felújítás számla

Bérleti díj számla
(pénzbeli díj + felújítás értéke)

Ingatlan

bérbeadás

Kötelezettségvállalás a szerződésben

Bérbevevő felújításának sorsa
a bérleti szerződés lejártakor

térítés nélküli 
átadás

terven felüli 
értékcsökkenés



Eub C-392/11. sz. ügy

járulékos költségre utal:
•egységes díj
•a rezsi fizetése nélkül a bérbevétel felmondható

Eub C-42/14. sz ügy

a bérbeadástól különálló szolgáltatásnak minősülő szempontok
•az egyedi mérőórák megléte, 
•felhasználás alapján történő számlázás 
•a bérbevevő megválaszthatja a szolgáltatót, vagy vele közvetlenül
szerződést köthet

Összetett ügylet (bérleti díj + rezsi)

Köszönöm
a figyelmet


