
 

 
 
 
 
 
 

Németországban kifizetett forgalmi adó visszatérítése 

magyar vállalkozások számára 

 

2023. januári állapot 
 

 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1996 óta nyújt segítséget magyar vállalkozások számára a Né-

metországban kifizetett 7%-os, illetve 19%-os forgalmi adó visszatérítésénél. Az eljárás során áruszállításokból 

és egyéb szolgáltatásokból adódó, német értéktöbbletadóval terhelt számlák vehetők figyelembe. 

 

 

Ki jogosult a visszatérítésre? 

Kérelmet csak olyan vállalkozó/vállalkozás nyújthat be, amely 

− Németországban nem rendelkezik lakóhellyel, egyéb ingatlannal vagy székhellyel, illetve nem tart 

fenn olyan fióktelephelyet, amelyen keresztül ott bevételre tesz szert;  

− A visszatérítés időszakában Németországban semmiféle termékértékesítést és szolgáltatást nem 

teljesít. 

 

 

A visszatérítési igény időtartama: 

A benyújtandó számlák minimum három egymást követő teljes hónapból, illetve maximum egy naptári évből 

származhatnak. 

 

 

A visszatérítési igény összege: 

Negyedéves kérelem: a visszatérítési igény összegének el kell érnie az 400 EUR-t; 

Éves kérelem: a minimális visszaigénylési összeg lecsökken 50 EUR-ra. 

 

 

A kérelem kitöltése: 

A keletkezett adóösszeg megállapításához a magyar adóhivatal ELEKAFA kérelem formanyomtatványában  

valamennyi benyújtandó számla adatát fel kell vinni. Ugyanakkor a kérelemhez ténylegesen csupán azokat a 

számlákat kell elektronikus másolatban becsatolni, melyek esetében az adóalap eléri legalább az 1.000 EUR-t, 

illetve üzemanyagszámlák esetében legalább a 250 EUR-t. Továbbá elektronikusan csatolandó minden olyan 

számla, mely esetében a számla tartalmát leíró kódok közül a 10. kód került bejelölésre.  
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Az eljárás során felmerülő egyes kérdések esetén vagy jogorvoslati eljárás során a magyar vállalkozásoknak 

lehetőségük van tanácsadási szolgáltatásunkat igénybe venni.  

Ebben az esetben az adott kérdéskörre vonatkozó megbízás alapján járunk el 135 eurós óradíj ellenében, mely 

nem tartalmazza az esetlegesen szükségessé váló ügyvédi, adótanácsadói és hatósági, bírósági eljárási díjakat, 

egyéb költségeket. Ezek külön megállapodás tárgyát képezik. 

Kamaránk tagjai kedvezményben részesülnek.  

A visszatérített áfa összege A NMIKK sikerdíja 

8.000 EUR-ig csak óradíj 

8.001 EUR-tól 25.000 EUR-ig óradíj + a visszatérített áfa összegének 8%-a 

25.000 EUR felett óradíj + a visszatérített áfa összegének 5%-a 

 

 

 

 

 

Tanácsadás az áfa-visszatérítési eljárásban 

További kérdései esetén szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 

Bacsa Szilvia 

Telefon: (0036-1) 345-7635; Fax: (0036-1) 345-7643 

E-Mail: bacsa@ahkungarn.hu 

Internet: www.duihk.hu 
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