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 ◙  Éttermi fogyasztás és szálláshely szolgáltatás Áfa kulcsai
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Éttermi fogyasztás És szálláshely szolgáltatás  
áfa kulcsai

2017. január 1. óta egyes vendéglátó szolgáltatások 
esetében 18%-os adó mérték alkalmazható, amely 
2018. január 1-től tovább csökkenve 5% százalékos 
kedvezményes Áfa-kulcsot jelent.

A kedvezményes Áfa-kulcs alkalmazásához 
egyidejűleg több feltételnek kell megfelelni, szolgál-
tatásnyújtásnak kell megvalósulnia, az ügyletnek 
az éttermi szolgáltatás kategóriába kell tartoznia, 
és csak ételre, illetve helyben készített, nem alkohol 
tartalmú italra érvényesíthetőnek kell lenni.

Fontos tudni, hogy nem attól minősül szol-
gáltatásnak az ügylet, hogy az ételt, italt helyben 
készítik, hanem attól, hogy azok értékesítését az 
azonnali fogyasztást lehetővé tevő kiegészítő szol-
gáltatások kísérik és az sem mindegy, hogy hol.

Amikor nem a kiegészítő szolgáltatások van-
nak túlsúlyban, azokban az esetekben nem szol-
gáltatásnyújtás, hanem termékértékesítés valósul 
meg. Tipikusan ilyen esetek az étel, helyben készí-
tett alkoholmentes ital elvitelre történő értékesí-
tésekor, házhoz szállításakor, vagy ha a helyben 
fogyasztáshoz csak pult vagy „körbefutó deszka” 
áll rendelkezésre (pl. lángossütők, pecsenyesütők, 
piaci, illetve büfékocsiból történő értékesítés).

A kedvezményes kulcs alkalmazásához azon-
ban nem feltétlenül szükséges, hogy az ételt, italt 
felszolgálják, tehát a szolgáltatásnyújtás az önki-
szolgáló étkezőhelyeken is megvalósulhat. Ilyen 
eset az, ha az étel, helyben készített alkoholmen-
tes ital helyben fogyasztásához megfelelő környe-
zet, eszközök (például asztal, ülőalkalmatosság, 
evőeszközök, szalvéta stb.) áll rendelkezésre, és 

azok tisztántartása biztosított (szemetes, taka-
rítás, leszedés). Ezekben az esetekben ugyanis 
szolgáltatásnyújtás valósul meg, függetlenül 
attól, ki biztosítja ezeket. Ez vonatkozik a plá-
zák éttermi részén megvalósuló, helyben történő 
fogyasztásra értékesítés esetén is.

Abban az esetben, ha a vendég olyan vendég-
látóipari egységben fogyaszt italt, amely nem ren-
delkezik melegkonyhával, nem alkalmazható rá 
a kedvezményes adómérték. Amennyiben meleg-
konyhával rendelkező étteremben fogyasztanak 
étkezés nélkül helyben készített nem alkohol tar-
talmú italt (például csak kávét vagy helyben, fris-
sen csavart narancslét), az a kedvezményes adó-
mérték alá tartozhat. Továbbá nem alkalmazható 
kedvezményes adómérték az olyan vendéglátó-
hely esetében sem, amely nem rendelkezik „étke-
zőhellyel”, amely kizárólag kiszállításra termel 
(házhoz szállítja az ételt), valamint közétkeztetés 
tevékenységet végez. A munkahelyi étkeztetésre 
sem vonatkozik a kedvezményes adómérték. 
E szolgáltatáscsoportba tartozáshoz nem szük-
séges, hogy a munkahely, iskola stb. kedvezmé-
nyesen nyújtsa az étkezési szolgáltatást a mun-
kavállalók, diákok stb. számára, és az sem, hogy 
„zárt” legyen az étkeztetés, azaz, hogy ott kizáró-
lag a saját „alkalmazottak” étkezhessenek.

Éttermi szolgáltatásnak minősül az ételek, ita-
lok közlekedési eszközökön, például vasúti étke-
zőkocsiban vagy hajón történő elkészítése és fel-
szolgálása is, azonban az ital étel nélkül történő 
felszolgálása nem.
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Az önkiszolgáló étkeztetésben az éttermi szol-
gáltatások körébe tartozik az étel és ital készítése, 
felszolgálás (pincérszolgáltatás) nélkül olyan 
étkezőhelyen, ahol ülőhelyek vannak. Tipikusan 
ilyen szolgáltatást nyújtanak a gyorséttermek, 
büfék (melegkonyhás). Nem ide tartozik azonban 
a pincér nélküli ételszolgáltatás, ami általában 
ülőhelyet nem biztosító egységben történik és az 
ital étel nélküli felszolgálása.

A kedvezményes kulcs alkalmazásához nem 
szükségszerű, hogy egy adott szolgáltatás kere-
tében ételt és helyben készített, nem alkohol tar-
talmú italt is fogyasztanak. A kizárólag italforgal-
mat tartalmazó szolgáltatás azonban csak abban 
az esetben tartozik a kedvezményes adómérték 
alá, amennyiben a felszolgált ital helyben készí-
tett, és nem tartalmaz alkoholt.

2017. január 1-jétől amennyiben az egyéb tör-
vényi feltételeknek megfelelő szolgáltatás kere-
tében kizárólag ételforgalom vagy ételforgalom 
és helyben készített, alkoholmentes italforgalom 
van, 18%-os adómértéket lehet alkalmazni.

Abban az esetben, ha szolgáltatás az étel-
forgalom és/vagy helyben készített, nem alko-
hol tartalmú italforgalom mellett magában foglal 
helyben készített alkohol tartalmú italforgalmat 
vagy nem helyben készített italforgalmat is, 2017. 
január 1-jétől a 18%-os adómérték akkor sem ter-
jedhet ki a helyben készített alkohol tartalmú ital-
forgalomra, illetve a nem helyben készített ital-
forgalomra, ha az egyébként az összes étel- és 
italforgalmon belül elhanyagolható mértékű.

Amennyiben a szolgáltató nem határozza 
meg külön a kedvezményes adómérték alá tar-
tozó forgalom és az azon kívüli italforgalom 
adóalapját (ide tartozik például az az eset, ami-
kor a szolgáltató fix áron korlátlan étel és ital-
fogyasztást biztosít a vendégeinek), és e meg-
osztást nem jeleníti meg a szolgáltatást kísérő 
bizonylaton, akkor a szolgáltatás egészére 27%-
os adómértéket kell alkalmazni. Azonban ha az 
étkezőhelyi vendéglátás kedvezményes adómér-
ték alá tartozó részének önálló adóalapja van, 
arra 2017. január 1-jétől 18% az adó, feltéve, hogy 
e megosztás a szolgáltatást kísérő bizonylaton 
is megjelenik.

A helyben készített, nem alkohol tartalmú ita-
lok körébe tartozik például a gyümölcsből, zöld-
ségből helyben préselt vagy facsart innivaló, 
illetve a helyben készített alkoholmentes koktél, 
turmix, tea, limonádé, kávé. A helyben készített, 
nem alkohol tartalmú italok körébe tartozik a jel-
lemzően gyorséttermekben használt italkészítő 
automatából, a sűrítményből szódavíz hozzáadá-
sával kiszolgált szénsavas üdítőital is. A palac-
kos üdítő ugyanakkor nem válik helyben készített 

itallá pusztán azáltal, hogy kitöltik és citromkari-
kával ízesítik, díszítik.

Tételes áfa levonási tilalom az Áfa tv. értelmé-
ben élelmiszer, ital, vendéglátó-ipari szolgáltatások 
és szórakoztatási célú szolgáltatások esetében 
valósul meg. Vannak azonban kivételek a levonási 
tilalom alól. A termékek esetén, vagyis az étel és 
ital esetében érvényesíthető az előzetesen felszá-
mított Áfa abban az esetben, ha igazoltan tovább 
értékesítési célt szolgál, vagy egy másik szolgálta-
tás vagy termék árába épül be anyagjellegű ráfor-
dításként. Rendezvényszervezők jellemzően ez 
utóbbira hivatkozva tudják levonni az Áfa-t, vagyis 
a rendezvény során kínált pogácsa és ásványvíz 
az általuk számlázott rendezvényszervezés vagy 
konferencia belépő árának elemét fogja képezni. 
A vendéglátás és a szórakoztatás Áfa-tartalma 
akkor vonható le, ha változatlan tartalommal, köz-
vetített szolgáltatásként értékesítik tovább. Ez azt 
jelenti, hogy a kimenő számlán is vendéglátásnak 
és a konkrét szórakoztatásnak kell szerepelnie. 
Nem elegendő, ha az igénybe vett vendéglátás 
beépül egy rendezvény árába, és rendezvényként, 
konferenciaként értékesítik.

Beszerzések esetén probléma lehet az, hogy 
bár a vendégek pogácsát vagy kávét fogyaszta-
nak, ami valójában termék, de azt vagy a hotel 
saját személyzete, vagy egy kifejezetten erre sza-
kosodott cég szolgálja fel. Ekkor viszont már nem 
termékeket vásárolunk, hanem catering-et, mely 
nem lehetet kedvezményes adókulcsú; viszont 
ha vendéglátást veszünk igénybe, ami tényleges 
tartalmában szolgáltatás, már akár lehet ked-
vezményes adókulcsú is, függetlenül attól, hogy 
a szolgáltató mit helyez számlába. Így viszont 
a beszerzés Áfa-tartalma mégsem lesz levonható.

Ahhoz, hogy az adott szolgáltatás az Áfa tv. 
3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján 2018. 
január 1-jétől 5%-os adómérték alá tartozzon, 
a következő feltételeknek kell együttesen fenn-
állniuk:

 – Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell 
megvalósulnia,

 – ennek a szolgáltatásnak a Központi Statiszti-
kai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 2002. 
szeptember 30-án érvényes besorolási rendje 
szerint SZJ 55.30.1 alá kell tartoznia,

 – a szolgáltatásnak étel- és helyben készített, 
nem alkohol tartalmú italforgalomra kell vo-
natkoznia.
A feltételek konjunktív feltételek, ami azt 

jelenti, hogy ha ezek közül bármelyik nem teljesül, 
az adott ügyletre a kedvezményes adómérték nem 
alkalmazható.

A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó, 
önálló értékkel nem bíró szolgáltatások tekinte-



Aprópénz Adózási Hírlevél  XIII. évf. 1. szám – 2018.  január

Minősített Könyvelők Egyesülete • www.minositettkonyvelok.hu • E-mail:  info@minke.hu 3

Kovács Andrea
okl. adószakértő

tében az olyan csomag esetén, amelynél kisebb 
értékű és kevesebb tartalmú szolgáltatáscsomag 
az adott szolgáltatónál nem vehető igénybe (alap-
csomag), az adóalap megállapítása szempontjá-
ból az Áfa törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja sze-
rint kezelendő. Általánosságban elmondható, hogy 
az önálló értékkel nem bíró szolgáltatások  – mivel 
azok a szoba áráért vehetők igénybe – a szállás-
hely-szolgáltatás járulékos költségének minő-
sülnek. Ilyen lehet például a szoba árában foglalt 
kötelező reggeli, az üdvözlő ital, a délutáni kávé, 
a fürdőköpeny használat, a szálláshely saját fürdő-
medencéjének, szaunájának használata. Ez azon-
ban csak abban az esetben igaz, ha a vendég akkor 
is a meghirdetett árat fizeti a szobáért, ha ezeket 
a járulékos szolgáltatásokat nem kívánja igénybe 
venni, ezzel a lehetőséggel nem él.

 Más a helyzet az önálló értékkel bíró szol-
gáltatásokkal. Az alapcsomagon túl rendelhető 
szolgáltatások ugyanis megtartják önálló jellegü-
ket és a rájuk vonatkozó adómértékkel adóznak. 
Ezeket a szolgáltatásokat a számlában tételesen 
fel kell tüntetni a vonatkozó adómértékkel együtt. 
Ilyen lehet pl. a fogyasztás a minibárból, a tele-
fonhasználat, a külön rendelhető éttermi vendég-

látás, a frissítő masszázs, színházlátogatás stb. 
A gyógyászati szolgáltatások a szálláshely-szol-
gáltatástól ugyancsak elkülönült szolgáltatásnak 
tekintendők, amelynek önálló ellenértéke is meg-
határozható. A számlában a szálláshely-szolgálta-
tás ellenértékét elkülönítetten 18%-os, a gyógyszol-
gáltatás ellenértékét – amennyiben az megfelel az 
Áfa törvény 85. §-ában foglalt valamely pontnak 
– adómentes, ellenkező esetben 27%-os adómér-
tékkel kell feltüntetni.

Konferenciaszervezés esetében, ha a szál-
loda csak a konferencia megtartására szolgáló 
termet adja bérbe – egyéb szervező tevékeny-
séget nem fejt ki – és emellett biztosítja a kon-
ferencia tényleges szervezőjének megrendelése 
alapján a résztvevők szállását is, úgy a terem-
bérlet a szállástól elkülönült, önálló értékkel bíró 
szolgáltatásként a rá vonatkozó adómértékkel 
(adómentesen, vagy az adóalany választása 
alapján 27%-os adókulccsal) adózik, míg a szál-
láshely-szolgáltatás 18%-os adókulcs alá esik. 
A konferencia időtartama alatt biztosított egyéb 
szolgáltatások adóügyi megítélése a továbbiak-
ban attól függ, hogy azok önálló értékkel bíró 
szolgáltatások-e vagy sem. ◙


