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Helyi iparűzési adó: közvetített szolgáltatások  
és alvállalkozói teljesítmények Helyes besorolása

A� vállalkozások� működése� során� felhasznált�
szolgáltatások� helyes� besorolása� hatással� van�
a� helyi� iparűzési� adó� kötelezettség� mértékére.�
Az� éves� iparűzési� adóbevallás� elkészítése� és�
elszámolása�okán�célszerűnek�tartom�a�besorolás�
alapvető�szempontjainak�áttekintését.

Elsőként�a�beérkező�szolgáltatást�a�Szt. fogal-
mai alapján kell besorolni.�Ez�azt�jelenti,�hogy�meg�
kell�állapítani�azt,�hogy�a�szolgáltatás�közvetített 
szolgáltatásnak,� igénybe vett szolgáltatásnak�
vagy�egyéb szolgáltatásnak�minősül-e.

Legegyszerűbb� az� egyéb szolgáltatás� beso-
rolása,�mert� erre� vonatkozóan� a� Szt.� taxatív� fel-
sorolást� ad.� Ennek� értelmében� ide� a� pénzügyi,�
a�befektetési,�a�biztosítási,�a�hatósági�igazgatási,�
az�egyéb�hatósági�szolgáltatások�tartoznak.

Abban� az� esetben,� ha� a� szolgáltatás� nem�
egyéb�szolgáltatás,�úgy�a�következő lépés�annak�
megítélése,� hogy� az� adott� szolgáltatás� közvetí-
tett szolgáltatásnak minősül-e.� Ehhez� az� alábbi�
három feltételnek kell együttesen teljesülnie:

1.� a� szolgáltatás� változatlan� formában� kerül�
továbbértékesítésre,

2.� a� továbbértékesítés� lehetőségét�a�megrende-
lővel�kötött�szerződés�tartalmazza,

3.� �a�közvetítés� tényét�az�értékesítésről�kiállított�
számla�tartalmazza�és�a�számlán�külön�tétel-
ként� jelenik� meg� a� közvetített� szolgáltatás�
összege.

Ha�mindhárom�feltétel�egyszerre�teljesül,�akkor�
az� adott� szolgáltatás� közvetített� szolgáltatásnak�
minősül.�Ebben�az�esetben�a�szolgáltatás�beszer-
zési�értékével�a�helyi iparűzési adó alapja bizonyos 
értékhatárok és keretek mellett csökkenthető.

Ha�a�beérkező�szolgáltatás�sem�egyéb�szolgálta-
tásnak,�sem�közvetített�szolgáltatásnak�nem�minő-
sül,�akkor�igénybe vett szolgáltatásként�kell�kezelni.�
Az�igénybe�vett�szolgáltatások�megbízási vagy vál-
lalkozói szerződés keretein belül�nyújthatóak.

A� helyi� iparűzési� adó alapját� a� közvetített�
szolgáltatások� mellett� az� alvállalkozói teljesí-
tések� értéke� is� csökkenti.� Az� alvállalkozói� telje-
sítés� csak vállalkozási jogviszonyban� értelmez-
hető.� A� vállalkozási� jogviszonyban� a� vállalkozó�
egy�produktum,�eredmény,�„mű”�megvalósítására�
vállal� kötelezettséget,� annak� átadásával� teljesíti�
a�szerződést.�Abban�az�esetben,�ha�a�szerződés�
mind�a�megbízási,�mind�a�vállalkozási�szerződés�
jellegzetességeivel�rendelkezik,�azt�kell vizsgálni, 
hogy a szerződésben mely szerződéstípus voná-
sai a dominánsak.� Ha� a� szolgáltatás�megbízási 
jogviszonyban� történik,�akkor�értéke�az�iparűzési�
adó�alapjából� nem� levonható� (ebben�az� esetben�
igénybe vett szolgáltatásról�beszélünk).�

Az� alvállalkozói� teljesítménynek� is� be� kell�
épülnie� a� vállalkozás� tevékenységébe,� a� tovább-
adásnak� nem� kell� feltétlenül� változatlan� formá-
ban� történnie,� és� ennyiben� lazábbnak� tekinthető�
a� megkötés,� viszont� az� alvállalkozói� teljesítések�
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esetében�is�szigorú�formai,�tartalmi�megkötésnek�
kell�megfelelni.�Az�alvállalkozói�teljesítések�eseté-
ben�azért�is�nehezebb�az�elhatárolás,�mert�–�ellen-
tétben� a� közvetített� szolgáltatással� –� számviteli�
fogalom�nem�kapcsolódik�hozzá.�Ebből�kifolyólag�
elsődlegesen�az�igénybe�vett�szolgáltatások�között�
kell� megvizsgálnunk� azokat� a� tételeket,� amelyek�
vállalkozási�szerződés�alapján�merültek�fel.

Amennyiben�az�igénybe�vett�szolgáltatást�vál-
lalkozási�szerződés�alapján�nyújtják�a�cég�részére,�
akkor�vizsgálni�kell�még,�hogy�a�szolgáltató�part-
ner�ténylegesen�alvállalkozónak�minősül-e.�A�part-
ner� akkor� minősül� alvállalkozónak,� ha� az általa 
nyújtott szolgáltatás beépül� a� cég� által,� szintén�
vállalkozási� szerződéses� jogviszonyban� nyújtott�
szolgáltatásba.�

Ugyanakkor� előfordulhatnak� olyan� vállalko-
zási� jogviszonyban� igénybe� vett� szolgáltatások,�
amelyek�nem�épülnek�be�közvetlenül�az�adott�cég�
által�nyújtott�szolgáltatásokba�(például�saját�iroda�
felújíttatása),�így�nem�minősülhetnek�alvállalkozói�
teljesítménynek.

Az� alvállalkozói teljesítésnek nem minősülő 
igénybe vett szolgáltatások értéke� az� iparűzési�
adó�alapjából�nem vonhatók le.

Az�adóalap csökkentés további feltétele,�hogy�
az�alvállalkozói�szolgáltatásról�mind�az�alvállalko-
zói,�mind�a�megrendelői�oldalon� írásos (vállalko-
zási) szerződés�jöjjön�létre.�A�helyi�iparűzési�adó�
alapjából� az� alvállalkozói teljesítés� fogalmának�
megfelelő� szolgáltatások� értéke� korlátok nélkül 
levonható.

Az�alvállalkozói teljesítmények és közvetített 
szolgáltatások közötti alapvető különbség� tehát�
a� helyi� adó� rendszerében� a� következő:� alvállal-
kozó� csak� az� lehet,� amellyel� a� vállalkozó� a�Ptk. 
szerinti írásos vállalkozási szerződést� kötött,�
továbbá� a� megrendelő� és� a� vállalkozó� között� is�
írásban�kötött�vállalkozói�szerződés�van.�A�közve-
tített szolgáltatásnak�pedig�lényeges�eleme,�hogy�
a�megrendelővel�kötött�szerződésből a közvetítés 
lehetősége, a számlából a közvetítés ténye egyér-
telműen megállapítható legyen;�tehát�az,�hogy�az�
adóalany�nem�csak�a�saját,�hanem�az�általa�vásá-
rolt�közvetített�szolgáltatást�is�értékesíti�változat-
lan�formában,�de�nem�feltétlenül�változatlan�áron.

Továbbá�az�1990.�évi�C.�törvény�a�helyi�adóról�
(továbbiakban:�Htv.)�52.�§�32.�pontjában,�illetőleg�
40.�pontjában�került�megfogalmazásra�az�alvállal-
kozói� teljesítések�és�a�közvetített�szolgáltatások�
fogalma.

„52. § E törvény alkalmazásában:
32. alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany 

által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói tel-
jesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany 

mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a  Pol-
gári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti – írásban kötött 
– vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ide 
értendő annak a  – közvetített szolgáltatásnak nem 
minősülő – szolgáltatásnak az ellenértéke is, ame-
lyet az adóalany az általa értékesített új (a használat-
bavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően 
vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előál-
lításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalko-
zási szerződés alapján vesz igénybe. Az e pont sze-
rinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó 
árbevételét, ha azzal a  22. pont a) alpontja szerint 
jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési 
értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy 
a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások értéke-
ként nettó árbevételét nem csökkentette;

40. közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany 
által saját nevében vásárolt és a harmadik személy-
lyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alap-
ján, a  szerződésben rögzített módon részben vagy 
egészben, de változatlan formában továbbértékesí-
tett (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közve-
tített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója 
is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgál-
tatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy 
a  megrendelővel kötött szerződésből a  közvetítés 
lehetősége, a  számlából a  közvetítés ténye, vagyis 
az, hogy az adóalany nemcsak a  saját, hanem az 
általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan 
formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyér-
telműen megállapítható. Az  e pont szerinti értékkel 
az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, 
ha azzal a  22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, 
a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, 
a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 32. pont 
szerint alvállalkozói teljesítések értékeként nettó 
árbevételét nem csökkentette;”

Mind�az�alvállalkozói�teljesítésekre,�mind�pedig�
a�közvetített�szolgáltatásokra�igaz,�hogy�azok�érté-
kével�kizárólag�akkor�csökkenthető�a�nettó�árbevé-
tel,�ha�ezt�az�értéket�ELÁBÉ,�közvetített�szolgálta-
tás,�jogdíj,�illetve�anyagköltség�jogcímén�még�nem�
vették�figyelembe.

Ahogy�azt�fentebb�jeleztem,�a�közvetített szol-
gáltatások érvényesítése levonási korlátozás alá 
esik.� A� Htv.� rendelkezései� szerint� a� közvetített�
szolgáltatások�értéke� és�az�ELÁBÉ�a�nettó�árbe-
vétel�összegétől�függően,�sávosan�–�az�alábbiak�
szerint�–�csökkentheti�a�nettó�árbevételt:

 • 500�millió� forintot�meg�nem�haladó�összegé-
ből�az�e�sávba�jutó�nettó�árbevétel-csökkentő�
összeg�egésze,

 • 500�millió�forintot�meghaladó,�de�20�milliárd�fo-
rintot�meg�nem�haladó�összegéből�az�e�sávba�
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jutó�nettó�árbevétel-csökkentő�összeg,�de�leg-
feljebb�az�e�sávba�jutó�nettó�árbevétel�85%-a,

 • 20�milliárd�forintot�meghaladó,�de�80�milliárd�fo-
rintot�meg�nem�haladó�összegéből�az�e�sávba�
jutó�nettó�árbevétel-csökkentő�összeg,�de� leg-
feljebb�az�e�sávba�jutó�nettó�árbevétel�75%-a,

 • 80�milliárd�forintot�meghaladó�összegéből�az�
e� sávba� jutó� nettó� árbevétel-csökkentő� ösz-
szeg,�de�legfeljebb�az�e�sávba�jutó�nettó�árbe-
vétel�70%-a

vonható�le.

Amint�azt�a�fentiekből�is�láthatjuk,�érdemes�
átgondolni,�hogy�előfordulhat-e�olyan�eset,�ami-

kor�egy�költségtípus,�amelyet�korábban�alvállal-
kozói�teljesítésként�értékeltünk,�a�továbbiakban�
már� nem� minősülhet� annak.� Továbbá� a� jövőre�
tekintettel�érdemes�lehet�a�szerződéseket�is�újra�
megvizsgálni,� hogy� esetlegesen� megfelelhet-
nek-e� a� vállalkozási� szerződés� kritériumainak,�
illetőleg� az� igénybe� vett� és� a� nyújtott� szolgál-
tatás�között�van-e�közvetlen�kapcsolat,�ugyanis�
ebben�az�esetben�további�adóalap�csökkentésre�
lehet�a�vállalkozás� jogosult.�Tehát�amennyiben�
adóalap� csökkentést� szeretne� egy� vállalkozás�
érvényesíteni,� célszerű� ezt� a� szempontot� már�
a� szerződéskötés� tervezése� során� szem� előtt�
tartani.�� ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


