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Aprópénz Adózási Hírlevél

 ◙ Fordított adózás vagy fordított áfa? Nagyon nem mindegy!

TE

A tArtAlomból:

Annak ellenére, hogy ugyanazzal a címkével 
látjuk el, mégis két különböző adózási fogalomról 
van szó. Nem mindegy ugyanis, hogy a fordított 
adózás külföldi cégek esetén valósul meg, 
vagy belföldön, belföldi adóalanyok között, 
meghatározott tevékenységek esetén.

A fordított adózás lényege, hogy a számla kiál-
lítása a Közösségi adóalanyok számára áfa felszá-
mítása nélkül történjen. A számlát a másik tagál-
lamban nyilvántartásba vett adóalany nyilvántar-
tásba veszi, és ennek alapján rendezi az áfa össze-
gét a saját adóhatóságával, tehát Közösségi ügyle-
tek esetén az áfa összegét nem kell finanszírozni.

 
A fordított adózás 2 esetben fordulhat elő:
 • a törvény fordított adózást ír elő, vagy
 • az adott tevékenység egy külföldi országban 

vagy Magyarországon lenne adóköteles, de a 
törvény mégis az adófizetési kötelezettséget a 
számlát befogadóhoz telepíti.

A fordított adózás szabályai tulajdonképpen 
egyszerűsítést fogalmaznak meg, ezért szolgálta-
tás nyújtások esetén szigorú feltételekhez kötött. 
Adóalany részére történő szolgáltatás nyújtás 
esetén az adó fizetésére a másik tagállamban ille-
tékes adóalany a kötelezett.

 
Fordított adózás vonatkozik az alábbi tevékenysé-
gekre főként:
 • közösségen belüli termékfuvarozás;
 • tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, 

 számítástechnikai, fordítói és tolmácsolási 
szolgáltatások, továbbá más, ezekhez hason-
ló szolgáltatások, a mérnöki szolgáltatást is 
meghatározott feltételek mellett;

 • banki, biztosítási, viszontbiztosítási és egyéb 
pénzügyi szolgáltatások, kivéve a széfügyletet;

 • munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg 
személyzet rendelkezésre bocsátása;

 • szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, továb-
bá más, ezekhez hasonló jogok időleges vagy 
végleges átengedése;

 • reklámszolgáltatások;
 • adatok feldolgozása és információk közlése;
 • termék – ide nem értve az ingatlant és a köz-

lekedési eszközök bármely fajtáját – bérbe-
adása;

 • bizonyos esetekben az ingatlanon végzett 
munka;

 • bérmunka szolgáltatások;
 • zenei szolgáltatások nyújtása;
 • a Közösség területén levő földgázrendszerhez 

vagy bármely más, ilyen rendszerhez kapcsolt 
hálózathoz, hő- vagy hűtési hálózathoz, villamos-
energia-rendszerhez való csatlakozás, egyéb 
hozzáférés biztosítása, valamint ilyen rendsze-
ren, hálózaton keresztül földgáz, hő- vagy hűté-
si energia, valamint villamos energia szállítása  
(átvitele), elosztása, továbbá más, ezekhez köz-
vetlenül kapcsolódó szolgáltatások.

Fordított adózás esetén a számlát a közös-
ségi adóalany felé áfa nélkül kell kiállítani, melyet 

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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Fordított adózás vagy Fordított áFa?  
NagyoN Nem miNdegy!
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a közösségi adóalany a saját országában fize-
tendő adóként vall be, illetve levonandóként is, ha 
a levonási joga él az adott ügylettel kapcsolatban. 
A számlán fel kell tüntetni, hogy az adó fizetésére 
a vevő, mint adóalany kötelezett, illetve a vevő 
közösségi adószámát is szerepeltetni kell – több 
közösségi adószám esetén azt, amelyik az ügylet-
tel legközvetlenebbül érintett adószáma –, azaz a 
tényleges igénybevétel helye lesz a meghatározó.

A Közösségen belüli adóalany esetében is 
érdemes kérni a partnertől annak adószámát és 
az adóalanyiságát igazoló nyilatkozatot, illetve 
az adóhivatal által kiadott adószám igazolását 
– az igazolás bekérésére nincs előírás! Továbbá 
minden alkalommal ellenőrizni szükséges a VIES 
rendszerben a számla befogadása vagy kiállítása 
esetén a partner közösségi adószámának érvé-
nyességét.

Fordított adózás esetén kiemelten figyelni kell 
a teljesítés időpontjára, ugyanis az ügylet teljesü-
lését követő hó 15-én áll be az áfa fizetési kötele-
zettség, de a levonási jog csak a számla megérke-
zésekor, azaz kézhezvételekor nyílik meg.

A fentiektől meglehetősen eltér a fordított áfa, 
ami nem más, mint egy bevett adózási technika, 
amelyet olyan termékek értékesítése vagy szolgál-
tatások nyújtása esetén alkalmaznak, ahol félő, 
hogy az ügyletből eltűnik az áfát fizető fél, azaz 
a költségvetésben komoly áfa hiány keletkezhet. 
Így tehát a fordított áfa csupán egy áfa „elszá-
molási technika”, amely alkalmazása esetén az 
állam az értékesítő fizetendő adóját nem az eladó-
tól követeli, hanem azt a vevő levonható adójával 
állítja szembe. Ez azonban – érthető módon – 
csak szigorú törvényi feltételek szerint valósulhat 
csak meg!

Ennek megfelelően a fordított adózás nem 
lehetőség, hanem kötelezettség azokban az ese-
tekben, amelyekben annak feltételei együttesen 
fennállnak. 

Az Áfa. tv. 142. §.-a részletezi a fordított adó-
zás alá eső ügylettípusokat. Ezek közül a leggyak-
rabban előfordulót, az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti építőipari szerelési fordított áfa sza-
bályokat tekintjük át. Ezen szabályok értelmében 
az adó megfizetésére a szolgáltatás igénybevevője 
köteles a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan 
építési-szerelési és egyéb szerelési munka eseté-
ben, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, 
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ide-
értve az ingatlan bontással történő megszünteté-
sét is – irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehoza-
tala,  bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása 
építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági 
tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelen-
téshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybeve-

vője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a 
szolgáltatás nyújtójának.

 
A fentiek kibontva a következőket jelentik:

1. Az ügylet szolgáltatásnyújtásnak minősül. Ezt 
a kérdést különösen abban az esetben szük-
séges tisztázni, ha az ügylet mind termékérté-
kesítési, mind szolgáltatásnyújtási elemeket 
tartalmaz. Amennyiben az érintett ügyletek 
több termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási 
elemet tartalmaz, szükséges megvizsgálni, 
hogy az érintett termékértékesítések, szolgál-
tatások önállóak-e, egy komplex szolgáltatás 
elemei-e, vagy esetleg fő- mellékszolgáltatás 
viszonyban vannak-e:

 a) Komplex szolgáltatás esetén egyes szol-
gáltatás elemek egy komplex szolgálta-
tássá állnak össze, és azokra annak adó-
mértéke irányadó.

b) Ha egyes szolgáltatások járulékos költ-
ségként, mellékszolgáltatásként kapcso-
lódnak valamely főszolgáltatáshoz, úgy 
annak adókezelését osztják. Jellemzően a 
mellékszolgáltatások a főszolgáltatás tel-
jesítését segítik elő, egészítik ki, a főszol-
gáltatáshoz képest kisebb nagyságren-
dűek, és igénybevételükre a főszolgálta-
tás nélkül nem kerülne sor.

c) Elkülönült termékértékesítések, szolgálta-
tások esetében azok elkülönülten teljesít-
hetőek. Így elkülönült ügyletre utalhat az, 
ha az egyes ügyletek időben elkülönülnek, 
azok megvalósítása nem függ össze.

A fentiek értelmében tehát ha az ügylet komp-
lex ügyletnek minősül, úgy a teljes ügyletre azo-
nos adókezelést kell alkalmazni, azaz egységesen 
fordított adózás vagy egyenes adózás alkalma-
zandó mind a szolgáltatásnyújtási mind a termék-
beszerzési elemekre is. Ennek megítéléséhez vizs-
gálni kell az ügylet jellegadó tartalmát. E tekintet-
ben a szerződés célja és megvalósítása a döntő 
(volt már arra is példa, hogy a bíróság szolgáltatás-
nyújtásnak minősítette az asztalos által legyártott 
nyílászárók konkrét helyen és épületben történő 
beszerelését). Elmondható, hogy minél kevésbé 
rutinszerűbb, minél inkább komplex az adott ter-
mék beépítése, annál inkább felmerül, hogy az ügy-
letben a szolgáltatási elemek dominálnak.

2. A szolgáltatás építési-szerelési vagy egyéb sze-
relési munkának minősül. Egyéb szerelési mun-
kának minősül pl. a technológiai szerelés is.

3. A szolgáltatás ingatlan létrehozatalára, bőví-
tésére, átalakítására vagy egyéb megváltozta-
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tására irányul. Amennyiben a vállalkozó, mint 
csak az építkezéssel összefüggő részmunkát 
végez, akkor vizsgálandó, hogy részt vett-e 
az ingatlan létrehozatalában, átalakításában, 
felújításában. Ha az ingatlan olyan részével 
összefüggésben kerül sor a munkára, ami az 
ingatlannal alkotórészi kapcsolatban van, tar-
tósan egyesített, akkor az adott munka fordí-
tott Áfa-s. Az alkotórészi kapcsolat esetén az 
épületbe állandó jelleggel beépített bármely 
olyan alkotóelemről van szó, amely az épület 
vagy építmény lerombolása vagy megváltoz-
tatása nélkül nem távolítható el, vagy a beépí-
tett alkotóelem az épület vagy építmény szer-
ves részét alkotja, és amely nélkül az épület 
vagy építmény nincs befejezve. A közművek 
a korábbi adóhatósági gyakorlatnak megfele-
lően az ingatlan alkotóelemének minősülnek.

4. Az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakí-
tása egyéb átalakítása építési hatósági enge-
dély köteles, vagy építési hatósági tudomásul-
vételi eljáráshoz, vagy egyszerű bejelentéshez 
kötött. Tehát nem feltétlenül a konkrét mun-
kának kell engedélykötelesnek lennie, hanem 
a beruházásnak magának kell engedélyköte-
lesnek (tudomásulvételi eljáráshoz kötöttnek, 
egyszerű bejelentéshez kötöttnek) lennie, ami-
vel kapcsolatban a konkrét munka felmerül. 
Ugyanakkor amennyiben az adott munka nem 
az engedélyköteles beruházással összefüg-
gésben, annak keretében merül fel, térben és 
időben nem az engedélyköteles beruházáshoz 
kapcsolódik, az nem adózik fordítottan.

5. Az Áfa tv. 142. §. (3) bekezdése alapján a for-
dított adózás ebben az esetben is akkor alkal-
mazandó, ha mindkét fél belföldi adóalany, és 
egyik félnek sincs olyan jogállása, mely alap-
ján tőle az adó megfizetése ne lenne megkö-
vetelhető.

a) a felek mindegyike belföldön nyilvántar-
tásba vett áfa adóalany legyen (a belföldi 
áfa-regisztrált is az), valamint

b) a felek egyikének se legyen olyan, e tör-
vényben szabályozott jogállása, amelynek 
alapján tőle adó fizetése ne lenne követel-
hető (különbözeti adózás, alanyi adómen-
tesség).

 
Az ügylet teljesítése során az érintett bármelyik fél 
kérheti:

a) a többi érintett féltől, hogy nyilatkozzon,
b) az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájé-

koztassa a fordított adózású számlát befo-
gadó felet, hogy az eladó az ingatlan érté-
kesítése esetén élt a választás jogával.

Az állami adóhatóság a tájékoztatási kötele-
zettségének köteles haladéktalanul eleget tenni. 
Az írásos megkeresésre adott adóhatósági választ 
az ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni. 
Az adóhatóság tájékoztatási kötelezettségének a 
honlapján történő közzététellel is eleget tesz.

Fordított áfa esetén a termék értékesítője, 
szolgáltatás nyújtója olyan számla kibocsátásá-
ról gondoskodik, amelyben áthárított adó, száza-
lékérték nem szerepel, illetve szerepel rajta, hogy a 
vevő az adó megfizetésére kötelezett, a vevő adó-
száma, illetve egy külön nyilatkozat is szükséges 
hozzá, hogy a vevő olyan adózási státusszal ren-
delkezik, hogy képes az áfát megfizetni (azaz nem 
alanyi adómentes, mezőgazdasági őstermelő, 
magánszemély stb.).

A nyilatkozat tekintetében nincs törvényi meg-
kötés, sem törvényi előírás, így szabadon választ-
ható a nyilatkozat formája. A fordított adózás bel-
földön történő bevezetése következtében a költ-
ségvetést így nem éri hátrány, azonban meg kell 
jegyezni, hogy az alkalmazása a gyakorlatban ren-
geteg problémát vet fel pl.: téves nyilatkozat ese-
tén az áfa kijavítása nehézkes.  ◙


