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 ◙  Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítmény és igénybe vett szolgáltatások 
közötti különbségek, besorolásuk a könyvelésben

T E

A tArtAlomból:

Mind a mai napig előforduló probléma, hogy az 
adózók jelentős része nem értelmezi helyesen, 
illetve rosszul alkalmazza a közvetített szolgáltatás 
és az alvállalkozói teljesítmény fogalmát. Mivel 
mindkettőhöz adó elszámolás is kapcsolódik, ezért 
fontos, hogy mind az adózó, mind pedig a könyvelő 
tisztában legyen ezen definíciókkal és ennek 
megfelelően helyesen is járjon el. Ezen fogalmak 
meghatározása sok könyveléssel foglalkozó 
szakember számára okoz fejfájást, emellett 
számos törvény vonatkozik rájuk, de mindegyik 
jogszabály némileg eltérő módon szabályozza 
azokat. A beszámoló összeállítása során az egyes 
könyvelendő tételek helyes besorolása rendkívüli 
fontosságú a beszámoló összeállítása, a helyi 
iparűzési adó helyes megállapítása, és az Áfa-
rendszerbeli megítélés kapcsán is – hogy csak a 
legfontosabbakat említsük.

Kiindulásként leszögezhetjük, hogy nem min-
den közvetített szolgáltatás számít alvállalkozói 
teljesítménynek, de minden alvállalkozói teljesít-
mény közvetített szolgáltatás lehet, ha megfelel 
a közvetített szolgáltatásra vonatkozó követelmé-
nyeknek is.

Ahhoz, hogy a szolgáltatás közvetített szol-
gáltatásnak minősüljön, a következő feltételeknek 
kell együttesen teljesülniük:

1. a szolgáltatás változatlan formában kerül 
továbbértékesítésre,

2. a megrendelővel kötött szerződésben a közve-
títés/továbbértékesítési lehetősége megálla-
pítható,

3. a továbbértékesítés számlájából a közvetítés 
ténye kiderül.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 1. pontja 
értelmében közvetített szolgáltatás a gazdálkodó 
által saját nevében vásárolt és a harmadik sze-
méllyel (a megrendelővel) kötött szerződés alap-
ján, a szerződésben rögzített módon részben vagy 
egészben, de változatlan formában továbbérté-
kesített (továbbszámlázott) szolgáltatás. Fontos 
tényező, hogy a közvetített szolgáltatásnál a gaz-
dálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, 
továbbá a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást 
részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a meg-
rendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehe-
tősége, a számlából a közvetítés ténye egyértel-
műen megállapítható, tehát az, hogy a gazdálkodó 
nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgál-
tatást is értékesíti változatlan formában, de nem 
feltétlenül változatlan áron.

A közvetített szolgáltatás helyes elszámo-
lásakor a szolgáltatás nyújtásáról szóló szám-
lát a 27-es számlaosztályban vesszük nyilván-
tartásba, és majd annak értékesítésekor kerül 
továbbszámlázásra (915), amikoris bekerül a 
költségek közé is (815). A feltételek meglété-

egyéni vállalkozókat érintő információk
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magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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ért, azok szerződésben való szerepeltetéséért az 
adózó – és nem a könyvelő – felel.

Közvetített szolgáltatás esetén fel kell tün-
tetni számlákon a „közvetített szolgáltatás” vagy 
„továbbszámlázás” kifejezést, és Áfa szempontjá-
ból azt is meg kell vizsgálni, hogy a továbbszám-
lázott tételek önálló ügyletek-e vagy valamely 
főszolgáltatás adóalapjába beépülnek-e.

A Szt. külön nem rögzíti az alvállalkozói teljesít-
mények fogalmát, azonban mégis fontos a helyes 
besorolása a Szt. szerinti beszámoló összeállítása 
során. Ezért az alvállalkozó teljesítmények megha-
tározását más jogszabályok alapján kell meghatá-
rozni, ugyanis ha ez megvan, akkor el tudjuk dön-
teni, hogy a Szt. szerint pontosan hova soroljuk az 
alvállalkozói teljesítmények értékét.

Következő pontként nézzük meg a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továb-
biakban: Ptk.) szerinti alvállalkozói teljesítések 
fogalmat. A Ptk. előírásai alapján a vállalkozó az 
őt terhelő kötelezettségek megfelelő teljesítése 
érdekében gyakran vesz igénybe közreműködőt, 
ami azt jelenti, hogy a munka valamely részét, ele-
mét alvállalkozóval végezteti el. A Ptk. előírásai 
értelmében a vállalkozó alvállalkozó igénybevéte-
lére akkor jogosult, ha ezt a munka gazdaságos és 
szakszerű elvégzése indokolja. Így az alvállalkozó 
által végzett munkát a vállalkozó a saját teljesít-
ményéhez veszi igénybe, amely beépül egy olyan 
komplexebb szolgáltatásba, amelyet a cég maga 
állít elő, annak részévé válik, azaz megváltoznak 
az alapvető tulajdonságai.

Az az összeg például, amelyet az építési vál-
lalkozó az egyes részmunkálatok elvégzéséért 
más (al)vállalkozónak fizet ki villanyszerelésért, 
annak értéke beépül egy másik (fő)szolgáltatásba 
– hiszen a vállalkozó a megrendelő felé egy komp-
lett kivitelezési szolgáltatást nyújt, és nem a vil-
lanyszerelési szolgáltatást közvetíti –, és azál-
tal, hogy beépül egy másik (fő)szolgáltatásba, 
megváltoznak az alapvető jellemzői. Ez alvállal-
kozói teljesítményként számolandó el. Ugyanak-
kor az alvállalkozói teljesítmények is megfelelhet-
nek a közvetített szolgáltatás kritériumainak, de 
csak abban az esetben, ha minden feltétel adott. 
Önmagában az alvállalkozás tényéből még nem 
következik, hogy az közvetített szolgáltatásként is 
kezelhető. Amennyiben a szerződés szerint a köz-
vetített szolgáltatások között az alvállalkozói tel-
jesítések nem vehetők figyelembe, úgy azok ellen-
értékét az igénybe vett szolgáltatások között kell 
szerepeltetni.

Abban az esetben, ha az egyik szerződés vál-
lalkozója nem azonos a másik szerződés megren-
delőjével, alvállalkozói jogviszonyról nem beszél-
hetünk. Nézzük meg, hogy ez mit is jelent. Az alvál-

lalkozói jogviszonyt minden esetben a három érin-
tett személy (megrendelő, vállalkozó, alvállalkozó) 
között létrejött két szerződés (megrendelő-vállal-
kozó és vállalkozó-alvállalkozó) tartalmi kapcsoló-
dása hozza létre. Megfelelő szerződések nélkül a 
bizonyítás nehézkes, esetenként lehetetlen. Ezért 
már a megrendelő-vállalkozó közötti szerződés-
ben célszerű hivatkozni az alvállalkozó igénybe-
vételének lehetőségére, majd a vállalkozó-alvállal-
kozó közötti szerződésben visszautalni az előző 
szerződésre.

Ahhoz tehát, hogy alvállalkozói díjként kezel-
hető legyen egy bizonyos tétel, az szükséges, hogy 
a vállalkozó mind az ügyfelével, mind az alvál-
lalkozóival írásban vállalkozási szerződést kös-
sön. Vállalkozási szerződés során mindig valami-
lyen eredmény (mű) keletkezik. Megbízás esetén 
viszont nincs eredménykötelem, hanem ügyellá-
tás történik jellemzően. Ha tehát a konkrét szerző-
dés szerinti feladat valamilyen eredményben tes-
tesül meg, akkor tartalmilag teljesül a vállalkozási 
szerződés alapvető kritériuma, és amennyiben 
mindkét oldal felé a munkát írásban kötött szer-
ződés keretében végzik, akkor joga van a vállalko-
zónak alvállalkozói szerződésként kezelni a kifize-
tett munkadíjakat. Fontos kiemelni, hogy a többi 
alvállalkozónak is eredménykötelemmel járó tevé-
kenységet kell végeznie a vállalkozó irányában. 
Alvállalkozói teljesítményen belül közvetített szol-
gáltatásként akkor vehető figyelembe az alvállal-
kozó munkadíja, ha az megfelel bizonyos tartalmi 
és formai feltételeknek.

Tartalmilag akkor beszélünk közvetített szol-
gáltatásról, ha a vállalkozó egy másik személy 
javára vesz igénybe és közvetít tovább egy szolgál-
tatást változatlan formában, de nem feltétlenül vál-
tozatlan áron. Fontos tehát, hogy az adott szolgál-
tatást ne a saját teljesítményéhez vegye igénybe a 
vállalkozó, az ne épüljön bele a saját komplexebb 
szolgáltatásába. Ha tehát a szolgáltatás nem épül 
bele egy másik szolgáltatásba akkor közvetített 
szolgáltatásról beszélünk. Az eset összes körül-
ményeinek ismeretében lehet eldönteni azt, hogy 
egy szolgáltatás az igénybe vevő oldalán valóban 
közvetített szolgáltatásnak minősül-e.

Abban az esetben, ha a vállalkozó nem végez 
komplexebb tevékenységet annál, mint amit maga 
is továbbnyújt, akkor tartalmilag fennállhat a szol-
gáltatás közvetítése. Ha a többi vállalkozó csupán 
valamilyen részfeladatot lát el egy komplexebb 
feladaton belül, akkor szolgáltatás közvetítésről 
nemigen lehet szó, legfeljebb alvállalkozói telje-
sítésről, ha az megfelel a fentebb említett feltéte-
leknek. Vannak azonban formai feltételei is annak, 
hogy egy igénybe vett szolgáltatást iparűzési adó 
szempontjából közvetített szolgáltatásnak minő-
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sítsünk. Az egyik feltétel az, hogy a megrendelő-
vel írásban kötött szerződésben a közvetítés lehe-
tőségét fel kell tüntetni. A szerződésben szerepel-
tetni kell, hogy pontosan milyen szolgáltatás köz-
vetítése valósulhat meg a teljesítés során. Végül 
pedig a számlán szerepelnie kell a közvetítés 
tényének. Az irányadó joggyakorlat szerint nem 
elegendő az, hogy a számlán a „közvetített szol-
gáltatást tartalmaz” szövegrész szerepel, hanem 
külön soron, külön megnevezéssel, külön összeg-
ben kiemelve kell szerepeltetni azt a szolgáltatást, 
amelyet ténylegesen közvetít a vállalkozó.

A közvetített szolgáltatások, igénybevett szol-
gáltatások és alvállalkozói teljesítmények szabá-

lyos kezelése az iparűzési adó alapjának megha-
tározása során is nagy jelentőséggel bír. Amennyi-
ben a könyvviteli elszámoláskor nem volt helyes 
egy alvállalkozói teljesítmény besorolása, akkor 
egy utólagos ellenőrzés során kiderülhet, hogy 
tévesen került megállapításra az iparűzési adó 
alapja és ekkor más összegű adót kellett volna az 
adózónál bevallani és befizetni.

Ezért fontos, hogy a fentiekben részletezett 
közvetített szolgáltatási és alvállalkozói szerző-
dések megkötésekor az adózó egyeztessen köny-
velőjével, juttassa el neki a megkötött szerződése-
ket, ezek másolatait, mert csak ezek ismeretében 
történhet meg a helyes elszámolás.  ◙


