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• a fizetendő ÁFA kiszámításának az alapja
• az ÁFA alapot csökkenti



ÁFA

• a vállalkozások ÁFA levonási jog
• az ÁFA levonási jog feltételei
• az ÁFA levonási jog korlátozása
• az ÁFA mértéke: adómentes, 5% 18% 27%
• ÁFA bevallás
• ÁFA alóli mentesség:  tárgyi adómentesség, alanyi adómentesség
• fordított ÁFA fizetési kötelezettség
• fordított ÁFA
• fordított ÁFA-s számla



ÁFA

Jogszabályi háttér

• 2007.évi CXXVII. (127) törvény az általános forgalmi adóról



ÁFA

ÁFA

• ÁFA = Átalános forgalmi adó

• az ÁFA több fázisú hozzáadott érték típusú adó, amely a termelés és forgalmazás 
valamennyi fázisában jelen van.

• az ÁFA terhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli



ÁFA

ÁFA jellemzői

• minden termelésre, eladásra, exportra, importra kiterjed
• nem tartalmaz halmozódást
• az adófizetésre kötelezett és az adóterhet viselő személy nem ugyanaz
• a végső felhasználót terheli
• független a vállalkozás eredményességétől
• független a vállalkozás formájától
• számlaadási kötelezettségre épül



ÁFA

ÁFA alany

• az a jogképes személy vagy szervezet, aki gazdasági tevékenységet folytat 
Magyarországon



ÁFA

NEM ÁFA alany

• alanyi és tárgyi mentességet élvező adózók 
• közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet

• például: közigazgatás, 



ÁFA

ÁFA megfizetését érintő ügyletek

• belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás
• termékimport



ÁFA

ÁFA fizetési kötelezettség keletkezése

Fizetendő ÁFA felszámítása
• teljesítésnél, illetve számlakibocsátásnál
• részletfizetésnél: amikor a fizetés esedékessé válik
• előlegnél: kézhezvételkor / jóváíráskor



ÁFA

Adómentesség

• Termékexport: a termékexport után nem kell az adóalanyoknak ÁFÁ-t
felszámítani, ugyanakkor a rájuk korábban áthárított adót levonhatják az általuk 
fizetendő adó összegéből

• Alanyi adómentesség: az ÁFA alanyi adómentességi határa 12MFt
• ÁFA alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel
• ÁFA alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel



ÁFA

A fizetendő ÁFA kiszámításának az alapja

Fő szabály szerint: 
• a teljesítésért járó ellenérték
• termékimport esetén a vámérték



ÁFA

Az ÁFA alapot csökkenti

• árcsökkenés címén visszatérített összeg
• engedmény címén visszatérített összeg

Visszatérített ellenérték érvénytelen, vagy meghiúsult ügyletnél, hibás teljesítésnél
Feltétele: sztornó számla vagy helyesbítő számla



ÁFA

A vállalkozások ÁFA levonási joga

• az ÁFA alanyok a beszerzéseikre jutó ÁFÁ-t levonhatják
• a beszerzésre jutó ÁFA a gazdasági tevékenységhez beszerzett terméken, 

igénybevett szolgáltatáson felmerülő áthárított ÁFA, amely a fizetendő ÁFÁ-ból
kerül levonásra



ÁFA

Az ÁFA levonási jog feltételei

1) személyi feltétel: 
• legyen ÁFA alany
• vezessen könyvelést
• az eredmény megállapítása bevétel – ráfordítással történjen

2) tárgyi feltétel:  rendelkezzen 
• számlával
• egyszerűsített számlával
• számlát helyettesítő okmánnyal
• vámhatározattal



ÁFA

Az ÁFA levonási jog korlátozása

Nem vonható le az ÁFA például az alábbi beszerzésekhez:
• ha a beszerzést nem adóköteles tevékenységhez használja
• benzin
• élelmiszer
• ital (jövedéki termék)



ÁFA

Az ÁFA mértéke

• Adómentes
• 5%
• 18%
• 27%



ÁFA

Adómentes 

Például:
• termékimport
• anyatej
• speciális oltóanyagok
• emberi szerv adományozása
• postai szolgáltatás
• az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó humán-egészségügyi 

sérült- vagy betegápolás
• sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás
• …



ÁFA

5% 

Például:
• sertés, kecske, szarvasmarha, baromfi és halhús a gazdasági ágazat kiemelt 

kezelése érdekében frissen, hűtve és fagyasztva
• humán gyógyszerek, gyógynövények, tápszerek, anyatej kiegészítők
• vakok számára készült segédeszközök
• új lakások
• papír és elektronikus könyv, napilap, újság, folyóirat
• héjas tojás, friss tej
• internet szolgáltatás
• étkezőhelyi étel és helyben készített italfogyasztás a vendéglátásban



ÁFA

18% 

Például:
• tejtermékek, ízesített tej
• gabona, liszt, keményítő felhasználásával készül termékek (kenyér, pékáru, 

cukrászati sütemények)
• kereskedelmi szálláshely szolgáltatás



ÁFA

27% 

Minden más, ami az előző kulcsok alá nem tartozik



ÁFA

ÁFA bevallás

Önadózóként, főszabály szerint:
• negyedévente: negyedévet követő hó 20-ig

• De lehet 
havi bevalló: tárgyhót követő hó 20-ig

• éves bevalló: tárgyévet követő február 25-ig



ÁFA

ÁFA alóli mentesség

• Tárgyi adómentesség
• Alanyi adómentesség



ÁFA

Tárgyi adómentes

Például:
• a tevékenység közérdekűségére tekintettel

• humán egészségügyi szolgáltatás
• fogorvosi, fogtechnikusi szolgáltatás
• postai szolgáltatás
• bölcsődei ellátás
• diákotthoni ellátás
• kollégiumi ellátás
• stb…



ÁFA

Alanyi adómentes

• az alanyi (ÁFA) adómentességet választó adóalany ÁFA fizetésre nem kötelezett, 
de adólevonási jogát sem gyakorolhatja

• a választási lehetőség a megelőző évben a gazdasági tevékenységből származó 
bevétel nagyságától függ

• az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár 12MFt
• évi 12MFt árbevételi a vállalkozásnak nem kell ÁFÁ-t felszámítania és fizetnie, és 

ÁFA bevallást sem kell benyújtania



ÁFA

Fordított ÁFA fizetési kötelezettség

• az ÁFÁ-t a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti meg
• az alapanyag- termelők nem fizetnek ÁFÁ-t a saját termékük után, azokat nettó 

áron értékesítik, de ettől függetlenül ÁFA visszaigénylők maradnak az általuk 
vásárolt termékek után 

• a számlát az ÁFA felszámítása nélkül állítják ki, az adót a vevő fizeti meg
• a kereskedők nettó áron veszik meg a termelők áruját, és ezután a beszerzés 

után nem kell ÁFÁ-t fizetniük



ÁFA

Fordított ÁFA

Amire vonatkozik:
• építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan eladása, értékesítése
• építési hatósági engedély köteles ingatlan létrehozása, bővítése, átalakítása, 

egyéb megváltoztatás szolgáltatás nyújtása
• a fentiekhez tartozó munkaerő kölcsönzés, kirendelés, személyzet rendelkezésre 

bocsátása
• beépített ingatlan
• különféle fémek, fémhulladékok, törmelékek, visszanyert papír, karton, 

üvegcserép, üveghulladék, műanyaghulladék, forgács, használt vagy új rongy



ÁFA

Fordított ÁFA

Amire vonatkozik:
• beépített ingatlan, valamint az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, ahol a 

használatban vételre jogosító engedély és az értékesítés között legalább 2 év eltelt, 
és amennyiben a terméket értékesítő adóalany élt az adókötelességének a 
választási jogával

• adós és hitelező viszonylatában dologi biztosítékként lejárt követelés 
kielégítésének érvényesítésére irányuló termék értékesítése esetén

• vállalkozásban használt 100eFt feletti tárgyi eszköz értékesítése, vagy 
szolgáltatás nyújtása, ha az értékesítő felszámolás vagy fizetőképtelenségét 
jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt van

• széndioxid kvóták érétkesítése



ÁFA

Fordított ÁFA

Amire vonatkozik:
• Egyes vas és acélipari termékek értékesítése 
• mezőgazdaságban érintett termékek értékesítése

• kukorica
• búza
• árpa
• rozs
• zab
• repce
• szójabab
• …



ÁFA

Fordított ÁFA

Fordított adózás csak belföldön nyilvántartásba vedd adóalanyok között alkalmazható



ÁFA

Fordított ÁFÁ-s számla

A számlát az alábbi módon kell kiállítani:
• vevő adószámát feltüntetni
• a számlát ÁFA felszámítása nélkül kell kiállítani a vevő részére
• egyértelműen utaljon a számlán arra, hogy az ÁFÁ-t a vevőnek kell megfizetnie, 

ehhez szerepelnie kell a „fordított adózás” kifejezés a számlán
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Vége…de csak ennek a tételnek…


