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A tArtAlomból:

Külföldi szolgáltatásoK számláival Kapcsolatos  
teendőK

A� modern� kor� előrehaladtával� könyvelőként�
tapasztalhatjuk,�hogy�egyre�több�külföldi�számlát�
fogadnak�be�ügyfeleink.�Ezek�helyes�számviteli�és�
adóügyi� megítélése� néha� igencsak� megizzasztó�
kihívás� a� szakemberek� számára� is,� a� laikus�
vállalkozóinkról� nem� is� beszélve.� Tegyük� egy�
kicsit�rendbe�az�ezekkel�kapcsolatos�tudnivalókat�
valós�példákon�keresztül.

A�legismertebb�és�talán�leggyakoribb,�ami�már�
a� legkisebb� vállalkozók� életében� is� előfordul,� az�
a�Facebook�hirdetések�számlája,�ami�Írországból�
érkezik,�tehát�közösségi szolgáltatásigénybevétel 
történik.�A�számla�első�oldalán� jelenleg�alul�sze-
repelnek�az�erre�utaló�jelek,�mutatom�(lásd 1. kép.)

Természetesen,�amennyiben�ez�a�vállalkozás�
érdekében� felmerült� költségnek� minősül,� akkor�
elszámolható,�a�NAV�is�ismeri�és�elfogadja�ezeket�
a�számlákat.�Hogy�kinek�érdemes�elszámolnia�és�
kinek� nem,� az�már� egy� kicsit� összetettebb� kér-
dés.�A�Facebook�hirdetéskezelőjében�alap�eset-
ben�ha�bepipáljuk,�hogy�üzleti�célból�használjuk�
a�hirdetéseket,�akkor�kapásból�közösségi�szám-
lát�fogunk�kapni.�Ez�azt�jelenti,�hogy�0�áfával�jön�

a�számla,�tehát�nekünk�itthon�a�’65-ös�bevallásba�
be� kell� vallani� az� áfát� fizetendőként� (és� ha� áfá-
sak�vagyunk,�akkor�betehetjük�levonhatóként�is),�
valamint�még�’A60-as�közösségi�összesítő�nyilat-
kozatot� is� kell� róla� adnunk.� Sajnos� a� Facebook�
ráadásul�nem� is�a�közösségi�adószámunk�meg-
adásától� teszi� függővé,� hogy� milyen� számlát�
küld,� hanem� ettől� az� aprócska� jelöléstől.� Tehát�
javaslom,� hogy�mindig� beszéljük� végig� a� vállal-
kozóval,� ha� ilyen� irányú� tervei� vannak,� és� segít-
sük�őt�a�megfelelő�döntés�meghozatalában.�Véle-
ményem�szerint�megteheti�azt� is,�hogy�„magán-
célúra”�állítja�a�hirdetési�fiókját,�és�magán�szám-
láról� fizeti� teljesen� elkülönülten� a� vállalkozásá-
tól,� és� nem� számolja� el� költségként.� Ilyen� eset-
ben�a�Facebook�a�bruttó�összeget�vonja� le�tőle,�
és� további� adminisztrációs� teendője� nincs.� Azt�
gondolom,�hogy�a�kis�alanyi�mentes�vállalkozók-
nál,�akik�kis�összegben�hirdetnek�csak,�ez� telje-
sen� jó� megoldás� lehet� a� plusz� adminisztrációs�
teendők� elkerülésére.� A� katásoknál� meg� ugye�
végképp�nem�számít,�hogy�beteszik�ezt�költség-
ként�vagy�sem.
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A�Facebook-hoz�hasonlóan�a�Google,�az�AirBnb,�
a�Booking,�az�Etsy,�az�Uber�és�még�számos�más�
szolgáltató�is�az�ír�leányvállalatán�keresztül�szám-
láz.� Itt� van,� amelyiknél� kikerülhető� a� közösségi�
adószámunk�megadása,�és�kaphatunk�bruttó�vég-
összegű�számlát,� van�amelyiknél�nem.�A�Google�
Ads� hirdetéseket� például� már� csakis� közösségi�
szolgáltatásként� tudjuk� igénybevenni,� tehát� ott�
mindenképpen�számolni�kell�az�áfa�vonzatával.

Nem�titok�az�sem,�hogy�egyre�több�vállalkozó�
használja� bankkártya� elfogadásra� a� SumUp-ot,�
viszont�a�kapott�számlával�már�kevésbé�törődnek.�
Ezért� aztán� súlyos� árat� fizetnek,� ami� pedig� elke-
rülhető�lenne,�ha�még�szerződéskötés�előtt�meg-
felelően� tájékozódnának.�Maga�a�kártyaelfogadó�
készülék� egyébként� nagyon� ízléses� és� könnyen�
kezelhető.�Van�neki�egy�egyszeri�díja,�utána�pedig�
a�tranzakciók�után�jutalékot�számít�fel�a�szolgál-
tató,� mint� ahogy� a� többi� bankkártyás� rendszer�
is.�Ezeket�már�automatikusan�le� is�vonja,�amikor�
beutalja�a�kapott�összegeket�a�vállalkozók�bank-
számláira.�Mutatok�egy�példát,�hogy�milyen�szám-
lát�is�kapunk�a�SumUp-tól�(lásd 2. kép.).

Ahogy� látható� a� pirossal� kiemelt� részekből,�
a� SumUp� is� egy� közösségi� (konkrétan� londoni)�
szolgáltató,� aki� közösségi� szolgáltatásnyújtás-
ról� állítja� ki� a� számláját,� és� nincs� is� lehetőség�
nekik�bruttót�fizetni.�Tehát�ameddig�Nagy-Britan-
nia�az�Európai�Unió�tagja,�addig�ez�egy�közösségi�
ügylet.�Amikor�pedig�megtörténik�a�végleges�kilé-
pés,�onnantól�pedig� import�szolgáltatásként� fog-
juk�a�számlájukat�befogadni.

De� ne� felejtsük� el� azt� se,� hogy� számos�más�
szolgáltatótól� is� befogadhatnak� a� vállalkozók�
a�világ�bármely�részéről�számlákat�két�kattintás-
sal� úgy,� hogy� tudomásuk� sincs� nagyjából� róla,�
honnan� is�érkezik�a�számla.�Mutatok�erre� is�pél-
dát (lásd 3. kép.).

Az�eladó�neve�és�címe�alapján�kicsit�kutakod-
nunk�kell,�de�elég�gyorsan�kideríthető,�hogy�ez�pél-
dául�egy�Kaliforniából�igénybevett�havi�díjas�mar-
keting�eszköz�számlája.�Tehát�ezt�is�import szol-
gáltatásként kell� könyvelni,� és� az� áfa� bevallás�
megfelelői�soraiban�bevallani.�Könnyítés,�hogy�itt�
legalább� közösségi� összesítő� nyilatkozat� nincs,�
lévén� harmadik� országbeli� ügyletről� beszélünk.�
Viszont� az� import� áfáról� semmiképpen� se� feled-
kezzünk�el,�mert�könnyen�áfa�hiány� lehet�a�vége�
egy-egy�ilyen�ügyfélnél�kapott�adóellenőrzésnek.

Ez�pedig�egy�szintén�Amerikából�megvásárolt�
szolgáltatás,�egy�árazási�tervező�(lásd 4. kép.):

Ne�zavarjon�meg�bennünket,�hogy�van�egy�EU�
kezdetű� közösségi� adószám� feltüntetve� a� szám-
lán!� Ugyanis� attól� ez� még� továbbra� sem� közös-
ségi,� hanem� egy� import� ügylet� Amerikából,� amit�
a�közösségi�összesítő�nyilatkozatban�nem�tudunk,�
és�nem�is�kell�bevallani.

Remélem� ezzel� a� képes� összefoglalóval� tud-
tam�segíteni�nektek�egy�kicsit�könnyebben�kiiga-
zodni�a�külföldről�igénybevett�szolgáltatások�ren-
getegében!�� ◙

Fülöp Olga
mérlegképes�könyvelő
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