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Ingatlan értékesítés adózási módok

Értékesítő személy

• Magánszemély – Szja törvény, külön adózó 
jövedelem, Szja törvény 59-63 §-ok

• Társaság
– TAO – értékesítési ár és a számított nyilvántartási 

érték különbözete az adóalap

– KIVA – Bevételi értékhatárba beleszámít, de 
közvetlenül nem képez adóalapot

– EVA – ÁFÁS Bevétel adóalap

• ÁFA - szektorsemleges

Ingatlan értékesítés 
SZJA – Bevétel meghatározása/1

Minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az 
átruházásra tekintettel megszerez. Ide tartozik:

• eladási ár, 
• a cserébe kapott dolognak a jövedelemszerzés 

időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, 
• az ingatlan apport-értéke, a társasági szerződés, más 

hasonló okirat szerint,

• vevő által fizetett késedelmi kamat is
Például a csereszerződés szerint „A” magánszemély átad egy 15 millió forint értékű 
üdülőt és 10 millió forintot „B” magánszemélynek egy lakásért cserébe.
Az ingatlanértékesítésből „A” magánszemélynek –– az üdülő eladásából – 15 millió, 
„B” magánszemélynek – a lakás eladásából – (15+10=) 25 millió forint bevétele 
keletkezik



Ingatlan értékesítés 
SZJA – Bevétel meghatározása/2

DE a szokásos piaci ár felett kapott összeg – egyéb jövedelem !!!
Például, ha az apportként bevitt ingatlan könyv szerinti értéke 30 millió forint, de a 
piaci értéke csak 20 millió forint, akkor a magánszemélynek ingatlanértékesítésből 20 
millió forint bevétele keletkezik és a fennmaradó 10 millió forint az összevont adóalap 
részeként egyéb jövedelem jogcímen válik adókötelessé

Több szerzési időpont:
• Ingatlan tulajdoni hányadának megszerzése eltérő években 
• Meglévő ingatlanon építkezés
Például a magánszemély 2013-ban vásárol egy építési telket 15 millió Ft-ért, amelyre 
épít egy családi házat (a számlák szerint 30 millió Ft- ért) 2015-ben.

Az ingatlant 2017-ben 60 millió forintért értékesítette.
Ebben az esetben két szerzési időpont van (2013. és 2015.).
Az összes megszerzésre fordított összeg (15 000 000+30 000 000=) 45 millió forint.
A 60 millió forintos bevétel megosztása 15:30 arányban a következők szerint történik

Ingatlan értékesítés 
SZJA – Bevétel meghatározása/3

Szerzés éve
A bevételrész 

meghatározása
A megállapított 

bevételrész

2013. 60 000 000*15/45 20 000 000

2015. 60 000 000*30/45 40 000 000



Ingatlan értékesítés 
Szja – Jövedelemszerzés időpontja

• Érvényes szerződést (adásvételi, ajándékozási) az ingatlanügyi 
hatósághoz (földhivatalhoz) benyújtották.
– Például, ha a magánszemély 2017. december 19-én eladta a lakását –

megkapta a vételárat, átadta a kulcsokat is – azonban az adásvételi 
szerződést 2018. január 2-án nyújtották be az ingatlanügyi hatósághoz, 
akkor a jövedelemszerzés éve 2018. lesz. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
a magánszemélynek a felmerülő bevallási és adófizetési 
kötelezettségének 2018. évi bevallása benyújtásakor 2019-ban kell 
eleget tennie.

– A szabály azt is jelenti, hogy akkor is jövedelme keletkezik a 
magánszemélynek, ha vételárat, vagy annak egy részét még nem kapta 
meg.

• Öröklés esetén az örökség megnyíltának napja- örökhagyó 
halálának napjával

• ingatlanon létesített épített ingatlan esetében a szerzés időpontja –
fő szabály szerint – a hivatalos használatbavétel napja

Ingatlan értékesítés 
SZJA – Igazolt költségek

Az ingatlanértékesítésből származó bevételből le 
kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelő 
következő igazolt költségeket:
• a megszerzésre fordított összeget, és az ezzel 

összefüggő más kiadásokat;
• az értéknövelő beruházásokat;
• a szerzési időponthoz tartozó bevételrész 

arányában az átruházással kapcsolatos 
kiadásokat.

FONTOS!!! a saját munkavégzés értéke költségként 
nem számolható el



Ingatlan értékesítés 
SZJA – Megszerzésre fordított összeg

Megszerzésre fordított összeg:
• átruházásról szóló szerződés (okirat, bírósági, hatósági határozat) szerinti érték,
• cserébe kapott ingatlan a csereszerződésben rögzített érték, 
• helyi önkormányzattól vásárolt lakás estében a szerződésben szereplő tényleges 

vételár. 
• Örökléssel, ajándékozással szerzett ingatlan esetén 

– az illeték-kiszabáshoz figyelembe vett érték, 
– ha az illetékügyi hatóság nem szab ki illetéket, akkor 

• örökléssel szerzett ingatlan esetében a hagyatéki leltárban feltüntetett, vagy a hagyatéki eljárás során az ingatlan 
értékeként feltüntetett egyéb érték, 

• ajándékozással szerzett ingatlan esetében az átruházásból származó bevétel 75 százaléka tekinthető megszerzésre 
fordított összegnek

• Ráépítés, létesítés, alapterület-növelés történt, akkor az építkezésre tekintettel 
– a hivatalos használatbavételig, ennek hiányában 
– a tényleges használatbavételig, ha az nem történt meg, akkor 
– az átruházásig 
a magánszemély vagy házastársa nevére kiállított építkezéssel kapcsolatos számla szerinti érték, de legalább a 
beépített anyag-érték.

• A bevétel 75 százalékát kell annak tekinteni - más kiadás költségként nem 
számolható el.

Ingatlan értékesítés 
SZJA – Értéknövelő beruházás

Értéknövelő beruházásnak minősül az ingatlan értékét növelő beruházások 
költsége. 
• költségként elszámolható az ingatlanon elvégzett korszerűsítések 

– például: központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, az épület hő-, hang-, 
illetve vízszigetelési munkálatok, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, 
tető cseréje, felújítása, szigetelése

• ingatlan piaci értékét növelő beruházás értéke
– például beépített szauna, légkondicionáló rendszer létesítése, riasztó, 

elektromos kapunyitó rendszer kiépítése, a telek parkosítása, öntözőrendszer 
kialakítása, szántóföld esetén a vízelvezetés, vagy a melioráció, 

• Az átruházást megelőző 24 hónapon belül az ingatlan állagmegóvása 
céljából történt munkálatok költsége, feltéve hogy ezen költségek összege 
meghaladja az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5 
százalékát.

• Nem minősül értéknövelő beruházásnak ami nem az ingatlan részét érinti
– Például a beépített konyhaszekrény, a sütő és a főzőlap berendezési tárgynak 

minősülnek



Ingatlan értékesítés 
SZJA – Elszámolható költségek

Szja törvény nem nevesíti az ingatlan 
megszerzésével, illetve átruházásával kapcsolatban 
elszámolható költségeket. Tipikusan ilyen: 

• ügyvédi költséget, 
• a szakértő és az ingatlanközvetítő díját, 
• a hirdetés díját, 
• ingatlanszerzési illeték összegét.

SZÁMÍTOTT ÖSSZEG:
A bevétel költségekkel csökkentett értéke

Ingatlan értékesítés
Jövedelemtartalom meghatározása

2017. január 1-jétől minden ingatlantípusra (lakóingatlan, üdülő, 
termőföld, építési telek, iroda, üzlethelyiség) egységesen az „5 
éves szabály” szerint kell a számított összeget csökkenteni.

A jövedelem a számított összeg 
• 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,

• 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,

• 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben, 

• 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,

• 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben

történt értékesítés esetén

Nem lakóingatlanok esetén a szabály csak akkor alkalmazható, ha 
a jövedelem megszerzésének időpontja 2016. utáni



Ingatlanértékesítés
Elismert lakáscélú felhasználás

Az ingatlanértékesítésből származó jövedelmet be kell vallani, 
de a ráeső adót nem kell megfizetni, ha
• a megszerzett jövedelmét, vagy annak egy részét 
• a tárgyévi bevallás benyújtásáig 
• saját maga, közeli hozzátartozója, élettársa részére 
• idősek otthonában, 
• fogyatékos személyek lakóotthonában (bármely EGT 

államban) 
• biztosított férőhely megszerzésére fordítja
Amennyiben az említett felhasználás a tárgyévi bevallást 
követő második adóbevallásig valósul meg, akkor a 
magánszemély a megfizetett adót visszaigényelheti.

Ingatlanértékesítés
Méltányossági kérelem

• Kérelmére az adóhatóság az adót mérsékelheti, 

• figyelembe kell vennie a magánszemély 

– vagyoni és szociális helyzetét, valamint azt, hogy 

– a megszerzett jövedelmet – saját maga, közeli 
hozzátartozója, a vele egy háztartásban élő élettársa, 
volt házastársa – esetleges lakhatási problémái 
megoldására fordította.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adó mérséklésére, 
illetve engedésére akkor van mód, ha mindkét feltétel 
fennáll.



Ingatlanértékesítés
Adóbevallás

Az ingatlan átruházásából származó jövedelem 
• külön adózó jövedelem, 
• az adó mértéke 15 százalék
• adóköteles jövedelem után az adót az adóbevallásában kell 

megállapítania és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig kell 
megfizetnie

Nem kell a magánszemélynek az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban 
bevallást benyújtania, ha abból nem keletkezik adóköteles jövedelme.
• a bevétele nem haladja meg a költségeit (például a bevétel 10 

millió, a költség 11 millió forint),
• a tulajdonban tartás időszakára tekintettel nem keletkezik 

adóköteles jövedelem (például a magánszemély olyan lakást 
értékesít 2018. évben, amit 2013-ban vásárolt), 

Ingatlan bérbeadás
Jogalanyiság kérdése

Egyéni vállalkozó (Szja törvény 3. § 17. pont):

• az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti 
egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az 
említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében, 
nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki
– az ingatlan-bérbeadási,
– a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási

tevékenységéből származó bevételére 
– az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy 
– a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását 

választja, 

kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául 
szolgáló bevételei tekintetében.



Ingatlan bérbeadás
KATA alany egyéni vállalkozó

• Egyéni vállalkozóként nem végezhet saját 
tulajdonú ingatlan bérbeadást, 

– DE magánszemélyként igen,

– NAV bejelentő 18T101E

• Egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
KATA adóalanyként is végezhető

Ingatlan bérbeadás
Rövid távú bérbeadás jogi keretei

Jogszabályi háttér (ágazati szintű)
• Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - szálláshely 

és szálláshely-szolgáltatási tevékenység fogalma
• A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. 
Rendelet
– Kiadandó szoba nagyság,
– ágyak száma,
– szállásadóval szembeni követelmények:

• vendégszobákat legalább heti egyszer takarítani, 
• az ágyneműt, törölközőket hetente cserélni kell, 
• a közös helyiségek takarítását pedig naponta kell elvégezni



Ingatlan bérbeadás
Rövid távú bérbeadás feltételek

Egyéb szálláshely-szolgáltatás
• szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított,
• szállodának, panziónak, kempingnek, üdülőháznak, közösségi 

szálláshelynek nem minősülő, 
• nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló 

épület vagy annak lehatárolt része, 
• melyben az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak 

száma pedig legfeljebb tizenhat

Tevékenység végzésének feltételei:
• Bejelentés az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője felé
• Jegyző a tevékenységet nyilvántartásba veszi, és a bejelentés 

megtörténtéről, a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki

• NAV bejelentkezés 18T101 vagy 18T101E
– Áfa-köteles szolgáltatásnyújtásnak minősül, 
– a tevékenység kizárólag adószám birtokában folytatható, 
– nyomtatványon fel kell tüntetni a jegyző által kiadott igazoláson szereplő nyilvántartási számot 

Ingatlan bérbeadás
Hosszú távú bérbeadás

Jogszabályi háttér

• Polgári Törvénykönyv

• Lakástörvény (1993. évi LXXVIII. Törvény) – alaki 
követelmény: írásbeli szerződés

Feltételek:

• Ágazati előírások nincsenek

• NAV bejelentés 
– Főszabály: áfa-mentes, kivéve garázs bérbeadás

– Adószám nélkül is végezhető



Ingatlan bérbeadás
Szja adózási lehetőségek

• Tételes átalányadó

• Önálló tevékenység jövedelme
– Diktált költséghányad

– Tételes költségelszámolás

• Termőföld bérbeadás

• Bérbeadás önkormányzat részére

• Bérleti díj beszámításának lehetősége

• Eho-fizetés

Ingatlan bérbeadás
Tételes átalányadó

Fizető-vendéglátó a magánszemély, aki
• nem egyéni vállalkozóként 
• egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében 

nyújt szálláshelyet
• ugyanannak a személynek adóévenként 90 napot meg 

nem haladó időtartamra
Az adózás módja, mértéke
• legfeljebb három – tulajdonában, vagy 

haszonélvezetében lévő - lakás vagy üdülő 
vonatkozásában választható

• a fizetendő tételes adó szobánként évi 38 400 Ft (2017. 
évtől nincs eho-fizetési kötelezettség)



Ingatlan bérbeadás
Önálló tevékenység – 10% ktg.

10 százalék költséghányad alkalmazása 
Ebben az esetben adózónak
• a választását az adott adóévben valamennyi önálló 

tevékenységből származó bevételére – az önálló 
tevékenységre tekintettel kapott költségtérítést is beleértve 
– azonosan kell alkalmaznia és a 10 százalék 
költséghányadot nem kell bizonylattal igazolnia;

• a 10 százalék költséghányad alkalmazásának időszakában a 
jövedelemszerző tevékenységéhez kapcsolódóan felmerült 
valamennyi költséget elszámoltnak kell tekinteni, így a 
bérbeadáshoz használt tárgyi eszközök erre az időszakra 
jutó értékcsökkenési leírását is elszámoltnak kell tekinteni. 

Ingatlan bérbeadás
Önálló tevékenység – Tételes ktg./1

Tételes költségelszámolás

• a bevétel mértékéig

• a tevékenység folytatása érdekében 

• az adóévben ténylegesen felmerült és igazolt

• Szja tv. 3. és 4. számú mellékle szerint elismert költség 

• az ingatlan bérbeadási tevékenységből származó 
bevétel esetében az Szja tv. 11. számú melléklete 
szerint számolható el a tárgyi eszköz értékcsökkenési 
leírása, felújítási költsége [Szja tv. 17.§ (3) bekezdés ab) 
pont]



Ingatlan bérbeadás
Önálló tevékenység – Tételes ktg./2

Közüzemi számlák
• bérlő nevére szólnak, akkor a bérlő által a szolgáltatónak 

fizetett díj a bérbeadónál nem számít bevételnek, 
költségként nem számolhatók el,

• bérbeadó nevére szólnak, akkor a bérlő által a rezsi 
költségekre tekintettel megtérített összeg része a bérbeadó 
magánszemély bevételének, mellyel szemben a bizonylattal 
igazolt kiadások elszámolhatók. A rezsi költségek 
elszámolása során előfordulhat, hogy nem az adózó, hanem 
a házastársa nevére szólnak a számlák. Ilyen esetben a 
közüzemi számlák tevékenységgel arányos elszámolásának 
nincs akadálya abban az esetben sem, ha a házastárs 
nevére szólnak azok. 

Ingatlan bérbeadás
Önálló tevékenység – Tételes ktg./3

Értékcsökkenés/1
• Legfeljebb három évvel korábban - felmerült, a tevékenység megkezdéséhez 

szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének kezdése évében költségként 
elszámolhatja
– Kizárólag üzemi célt szolgálnak azok a tárgyi eszközök és nem anyagi javak, amelyeket a 

magánszemély önálló tevékenységével (tevékenységeivel) kapcsolatban használ, azokat más 
célra részben sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. 

• Legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök, értékcsökkenésének 
elszámolását megkezdheti. 
– Ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó magánszemély azzal az eltéréssel alkalmazhatja, 

hogy épület, épületrész esetében - a korábban bármely tevékenység bevételével szemben még 
el nem számolt mértékig - értékcsökkenést akkor is elszámolhat, ha azt három évnél régebben 
szerezte meg, vagy a használatbavételi engedély három évnél régebbi.

• Amennyiben az építmény, épület bérbeadása nem egész évre vonatkozik és/vagy a 
bérbeadás csak az ingatlan alapterületének egy részén valósul meg, akkor az 
értékcsökkenési leírás összegéből
– a bérbeadás időszakára eső időarányos részt (naponta 365-öd részt),
– a bérbe adott (hasznosított) alapterület négyzetméterrel arányos részét lehet elszámolni azzal,
– ha az előző két eset együttesen áll fenn, akkor mindkét arányosítást figyelembe véve 

kiszámított részt lehet érvényesíteni.



Ingatlan bérbeadás
Önálló tevékenység – Tételes ktg./4

Értékcsökkenés/2
• 2015. január 1-jétől nem számolható el értékcsökkenési leírás azon 

tárgyi eszközök (ingó, ingatlan) után, amelyek megszerzése 
ingyenesen (pl örökléssel, ajándékozással) történt

• kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök (berendezések) 
beszerzésére, előállítására fordított kiadás a felmerülés évében 
elszámolható, ha annak az egyedi értéke a 100 ezer forintot nem 
haladja meg

• A kétszázezer forint egyedi beszerzési, előállítási értéket meg nem 
haladó, tárgyi eszközök esetében választható, hogy a leírási évek 
száma két adóév és a leírás mértéke 50-50 százalék (az 
időarányosításra a beszerzés évében nem kell figyelemmel lenni.).

• a 14,5 százalékos norma alá besorolt, korábban még használatba 
nem vett tárgyi eszközökre (gépek, berendezések, felszerelések) 50 
százalék értékcsökkenési leírás érvényesíthető

Ingatlan bérbeadás
Önálló tevékenység – Tételes ktg./5

Felújítási költségek elszámolása
• a felmerülés évében elszámolható, vagy 
• választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése. 
Egyéb költségek
• A bérbeadói tevékenységgel összefüggésben felmerült utazási költség is, 

hivatali üzleti útnak tekinthető így különösen a személygépkocsi 
használata címén felmerült kiadás azzal, hogy a megtett útról 
útnyilvántartást is kell vezetni és a költségelszámolás miatt cégautó adót 
kell fizetnie a jármű tulajdonosának. Nem biztos, hogy érdemes ezt a 
költséget érvényesíteni a bevétellel szemben.

Tekintettel arra, hogy az értékcsökkenési leírásnak a teljes – az ingatlannak az 
adásvételi szerződésben szereplő, a hitel összegét is tartalmazó – vételára 
képezi az alapját, így a hitel-törlesztő részlet külön költségként történő 
elszámolása nem megengedett

A bérbeadó magánszemély veszteséget nem határolhat el!



Ingatlan bérbeadás
Termőföld bérbeadása

Termőföld bérbeadása (Szja törvény 73. §)

• az adóztatás a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati 
adóhatóság feladata és az ezen tevékenységből származó 
valamennyi bevétel az önkormányzat költségvetését illeti 
meg, az az önkormányzattól el nem vonható

• külön adózó jövedelem
• Szja tv.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén a 

termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem 
mentesülhet az adóztatás alól, 
– ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, 
– határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a 

haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül 
szabott időtartam) eléri. 

Ingatlan bérbeadás
Önkormányzat, mint lakás bérlő

Lakás önkormányzat részére történő bérbeadásából származó 
jövedelem (Szja törvény 74/A §)

• bérbevevő a lakás fekvése szerinti települési önkormányzati hivatal,
• szerződés határozott időtartamú és az időtartama a 36 hónapot 

eléri vagy meghaladja

• az önkormányzat a lakást magánszemély(ek) lakhatásának 
biztosítására hasznosítja,

• a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés tartalmazza a 
bérlőkijelölésére a rászorultságra tekintettel meghatározott 
feltételeket

• a lakás önkormányzatnak történő bérbeadásából származó bevétel 
egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 0 százalék



Ingatlan bérbeadás
Bérleti díj beszámítása

Bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja az 
általa 
• más településen bérbevett lakás 
• ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját, feltéve, hogy a 

• bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja 
• és a bérbevett lakással összefüggésben a magánszemély más 

tevékenységéből származó bevételével (például önálló tevékenység vagy 
egyéni vállalkozói tevékenység bevételével) szemben 
– nem számol el költséget, vagy 
– az igazoltan megfizetett bérleti díjat számára még részben sem térítették meg. 

• Nem zárható ki a külföldi állam területén bérelt ingatlan díjának levonása 
sem a bevételből, ha az egyéb feltételek fennállnak.

• A bevétel  csökkentése miatt  a magánszemély a jövedelemszámításkor 
alkalmazhatja a 10 százalék igazolás nélkül elszámolható költséghányadot.

• Bevételt akkor is be kell vallani, ha a bérbevett lakás bérleti díjaként az 
adóévben megfizetett összeg ugyanannyi, vagy meghaladja azt. 

Ingatlan bérbeadás
EHO fizetés

• Hosszú távú bérbeadást terhelő 14% mértékű 
egészségügyi hozzájárulás megszűnt 2018. évtől

• Fizető-vendéglátás esetén az eho összege beépült 
az szja összegébe, így 2017. év óta nincs külön 
eho-fizetési kötelezettség

• Rövid távú lakáskiadás esetén, ha arra nem a 
fizető-vendéglátó szabályok kerülnek 
alkalmazásra, úgy 19,5% mértékű eho fizetési 
kötelezettség felmerül



Ingatlan bérbeadás
Bizonylatolás

• Jövedelemadó törvény rendelkezése szerint
– Ha nincs adószáma – számviteli bizonylat
– Bevétel dokumentálása (készpénz átvétel igazolása, jogcím, 

összeg, dátum, felek neve)
– Költségelszámolás esetén – költségszámlák és azok 

kifizetésének igazolása, értékcsökkenés vezetése

• ÁFA törvény
– Adószámmal rendelkező: számla
– Készpénzes fizetés esetén: nyugta CSAK GÉPI azaz 

pénztárgép
– Pénztárgép kötelezettség: 55.1-55.3 szálláshely-szolgáltató 

(kv: falusi szálláshely: 55.90), Kv: nyugta helyett számla, de 
ekkor PTGSZLAH

Ingatlan bérbeadás
Nyilvántartások

• Alapnyilvántartások
– Pénztárkönyv

– Naplófőkönyv

– Bevételi- és költségnyilvántartás

– Bevételi nyilvántartás

• Részletező nyilvántattások
– Bérlő adatai

– Mérőórák adatai

– Tárgyi eszköz nyilvántartás

– Vevő/szállító analitika



ÁFA szabályok
Ingatlan-értékesítés

Ingatlanértékesítés
• Adóalany által – általános szabályok (köteles: építési telek, építés 

alatti, 2 év alatti) De választható az adókötelessé tétel is.
• Nem adóalany által – adóalannyá válik a sorozat jellegű értékesítés 

esetén
Sorozat jelleg: ha 

• 2 naptári éven belül 
• negyedik vagy további 

– építési telket (telekrészt) és/vagy 
– beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek, valamint 
– a rá következő 3 naptári éven belül további építési telket (telekrészt) 

és/vagy beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek 
azzal, hogy ha olyan építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt 
álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek

ÁFA szabályok
Ingatlan-bérbeadás

• Főszabály szerint adómentes

• Választható az adómentesség helyett az 
adókötelezettség
– Lakóingatlanra

– Egyéb ingatlanra

– Lakó- és egyéb ingatlanra

• Adóköteles (Áfa törvény 86. § (2) bekezdés) a 
törvény erejénél fogva:
– Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősülő 

– Garázs



ÁFA szabályok
Alanyi adómentesség

• A nyolcmillió forintos értékhatárba nem számítandó be a többek között

– Építési telek értékesítése.

– Befejezetlen építés alatt álló ingatlan értékesítése 

– Befejezett beépített ingatlan értékesítése, ha a használatba vételi engedély jogerőre 
emelkedését követően az értékesítésig két év nem telt el 

• Figyelem az ingatlan bérbeadás tárgyi adómentes bevétele az összeghatárba beleszámít

• Adót kell fizetnie az alanyi adómentes adóalanynak az úgynevezett importszolgáltatás

vásárlása után, de nem illeti meg az adólevonási jog. 

– Áfa törvény teljesítési hely szabályai alapján megállapítható, hogy a külföldi a 
szolgáltatását belföldön teljesítette, 

– az adófizetésre vevőként az alanyi adómentes vállalkozó kötelezett, 

– nem gyakorolhatja a levonási jogát. 

– Amennyiben a vállalkozó az EU területén letelepedett adóalanytól vásárol szolgáltatást, 
úgy azt megelőzően közösségi adószámot kell kérnie. Ha a teljesítési helyet az Áfa tv. 37. 
§-a alapján kell megállapítania, akkor összesítő nyilatkozatot is kell beadnia az 
igénybevett szolgáltatásról

Ingatlan bérbeadás
Példa I./1

Példa I.

Egy adószámos magánszemély hosszú- és rövid távú 
lakáskiadást is folytat. 2018. évben ismert adatok:

Rövid távú lakáskiadás bevétele 6,5 millió Ft, 
költsége 2,2 millió forint. Tételes átalányadózást 
alkalmaz 4 szobára vonatkozóan. 

A hosszú távú bérbeadásból származó bevétele 1,32 
millió forint volt, erre jutó költsége 360 ezer Ft.

Feladat: SZJA kötelezettség megállapítása



Ingatlan bérbeadás
Példa I./2

Megoldás
• Elkülönülten adózó jövedelem 

Fizető vendéglátó tételes átalányadó
38.400 Ft/szoba × 4 szoba = 153.600 Ft

Befizetendő adóelőlegek: 38.400 Ft/negyedév

• Összevonás alá eső jövedelem
Ingatlan bérbeadás
1.320.000 Ft – 360.000 Ft = 960.000 Ft

Szja (15%): 144.000 Ft

Arányos negyedéves adóelőleg: 36.000 Ft

• Teljes szja fizetési kötelezettség: 297.600 Ft

Ingatlan bérbeadás
Példa II./1

Példa II.

A szállásadó a Booking oldalon hirdet, miközben 
a bérbeadási tevékenységére, mint szállásadó az 
alanyi adómentességet választotta, a NAV felé 
bejelentette az MNB árfolyam alkalmazását.

A felszámított jutalék összege: 125,50 EUR

MNB árfolyam: 310,60 Ft

Feladat: ÁFA kötelezettség megállapítása



Ingatlan bérbeadás
Példa II./2

Megoldás:

ÁFA alap: 38.980 Ft (125,5 EUR × 310,6 Ft/EUR)

ÁFA összege (27%): 10.525 Ft 

A példa szerint csak fizetendő áfa keletkezik.

Közösségi adószám szükséges

A60-as bevallás


