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ADÓMENTES ÉRTÉKESÍTÉS - ÜGYLETTÍPUSOK 

 

• Közösségen belüli értékesítések 

 

• Közösségen belüli láncügyletek: másik EU-s országbeli 
társaságon keresztül történő adómentes Közösségen belüli 
értékesítések 

 

• Export értékesítések 

 

• Export láncügyletek: másik EU-s országbeli társaságon keresztül 
történő adómentes export értékesítések 

 

• Crosstrade ügyletek: magyar területi hatályon kívüli ügyletek 

 

 



ADÓHATÓSÁGI MEGÁLLAPÍTÁSOK 

EU-s ÁFA adószám nem létezik vagy nem érvényes 

 

Kiszállítást igazoló dokumentumok hiányosak 

 

Láncügylet szabályok nem megfelelő alkalmazása 



KÖZÖSSÉGEN BELÜLI ÉRTÉKESÍTÉSEK – A KISZÁLLÍTÁS 
IGAZOLÁSA 

• 2013/38. Adózási kérdés 
1. Elsődleges igazolás: CMR és a vevő átvételt igazoló nyilatkozata; 
2. Fuvarokmányon kívüli igazolások a felektől eltérő személyektől: 

1. hivatalos okmányok vagy közokiratok  
2. kereskedelmi okmányok 

• raktári átvételi elismervény, beraktározási okmány; 
• a célország szaktestülete (pl. kereskedelmi vagy iparkamara) által kibocsátott 

igazolás; 
• amennyiben a szerződéshez bankgarancia vagy akkreditív kapcsolódik, akkor 

azon okmányok, amelyeket ilyen esetben a bank elfogad; 
• a célországban ügyvédi letétbehelyezésről szóló jegyzőkönyv vagy más 

igazolás; 
• más - megbízható harmadik személyektől származó - igazolás. 

3. Felektől származó igazolások- pl. vevői nyilatkozat 
 

 Kereskedelmi okmány adattartalma: 
• tulajdonos neve, címe adószáma 
• Igazolás tárgyául szolgáló termék fajta, mennyiség, érték és db szerinti bontásban; 
• rendeltetési hely 

 



KÖZÖSSÉGEN BELÜLI LÁNCÜGYLETEK  
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KÖZÖSSÉGEN BELÜLI LÁNCÜGYLETEK  

 

Adóhatósági megállapítások: 
 
Általános 
 

 Fuvarozásos értékesítés beazonosítása – Ki szervezi a fuvart? 
 Fuvarozók ellenőrzés 
 Vevő által aláírt CMR nem áll rendelkezésre 
 Fuvarlevél és a számla nem kapcsolható össze 

 
Német gyűjtőraktáron (HUB) keresztül történő szállítások 
 

 CMR a német gyűjtőraktárig szól, szállítási cím a gyűjtőraktár 
 Raktározás időtartama túl hosszú – háromszögügylet alkalmazásának elvetése 
 Szállítólevél: Gyűjtőpont által kiállított szállítólevél kíséri az árut 

   



KÖZÖSSÉGEN BELÜLI LÁNCÜGYLETEK  

 
 

   
JAVASLATOK: 

 

 Gyűjtőpontot követő fuvarozás esetén CMR vagy egyéb dokumentumok 
alkalmazása 

  „Packing List”, „Internet Shipment Print”, „Ablieferbeleg” 
 Szállítólevél a gyűjtőraktártól a vevő részére történő fuvarozásról 
 Magyar feladó által kiállított szállítólevél csatolása  
 Háromszögügylet alkalmazhatóságának ellenőrzése a rendeltetési országokban 



EXPORT ÉRTÉKESÍTÉSEK 

 

• Adómentesség feltételei: 

 

• Termék értékesítése- tulajdonként való rendelkezési jog átszállása; 

• A termék az értékesítés eredményeként 3. országba kerül; 

• 90 napon belül elhagyja a termék a Közösség területét (2014-től 360 napon belül- utólagos 
adóalap csökkentés) 

• Kiléptetés igazolása: harmadik országba történő kiléptetést igazoló elektronikus üzenet; 

• Kiléptetés az értékesítés közvetlen következményeként – termék nem hasznosítható, nem 
használható; 

• Vevő fuvarozása esetén a vevő nem lehet letelepedett Magyarországon ezzel 
összefüggésben. 

 

• Közvetlen export értékesítések- következtetések: 

• a termék kiléptetése a számla teljesítését követő 90 napon belül megtörtént; 

• kiléptetés igazolása 

 



EXPORT LÁNCÜGYLETEK - KOCKÁZATOK 

Kockázatok:  
 vevő fuvaroztatása esetén a magyar cég értékesítése 

magyar áfa-köteles: 
 Kockázati tényezők:  

 Különböző fuvarozók, fuvarozó  vevő általi 
kiválasztása,  

 EXW fuvarparitások,  
 fuvarköltségek vevő általi viselése,  
 fuvarszerződés hiánya; 

 

Javaslatok: 
 Fuvarozás magyar cég általi megrendelésének rögzítése  

 fuvarozóval történő megállapodás,  
 felek közötti megállapodások 

 Alkalmazott fuvarparitások felülvizsgálata 
 Export adómentesség feltüntetése a számlákon 

 
 
 
 

 
 



KÜLÖNLEGES TRANZAKCIÓ TÍPUSOK 

 

 

• Vevői készlet 

• Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások 

• Bérmunka 

• Szerszámok 

• Gutschriftverfahren  

 



VEVŐI KÉSZLET 

 
 
 
 

 
 

Cég 1 
Vevői készlet Cég 1 Cég 2 

Vevő 

Szállítás Értékesítés 

Számlázás  



VEVŐI KÉSZLET 

Jellemzői: 

• A termék a más tagállambeli eladó tulajdonát képezi, de a 
raktár a magyarországi vevő tulajdonában van, vagy a vevő 
bérli. A vevő a termék felett csak a kitárolással szerez 
tulajdont. 

• Bérlésnél a logisztikai szolgáltató által nyújtott szolgáltatás 
is elfogadható, ha a vevő fizeti! 

• Készlet nyilvántartási szabályok! 

• Az eladó választhatja a vevői készlet szabály által nyújtott 
egyszerűsítést, de választhatja azt is, hogy adóalanyként 
bejelentkezik – Német szabályok eltérőek!!! 

Figyelem! 

Ha nincs egyszerűsítés, akkor 2 ügylet: vagyonmozgatás + 
belföldi értékesítés! 

Egyszerűsítés háromszögügylettel nem alkalmazható! 

 
 
 
 

 
 



INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓD SZOLGÁLTATÁSOK 

 
• Belföldi fordított adózás: 

1) külföldi alvállalkozó 
2) külföldi alvállalkozó külföldi 

alvállalkozója 
 
 

• Egységes szolgáltatás kérdése 
 Példa: Konzorciumi szerződés 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



BÉRMUNKA – ADÓALANYOK KÖZÖTT 

Adómentes bérmunka! 

Verkäufer 

Dienstleistung 
Rechnung 

 

Bearbeiter 

Käufer Liefergeschäft 

Rechnung 

Bearbeiter 

Käufer 

Verkäufer 

Dienstleistung 
Rechnung 

 

Bearbeiter 

Käufer Liefergeschäft 

Rechnung 

Bearbeiter 

Käufer 

Bérmunka - ÁFÁ-s számla? 
Nem, ha nincs gazdasági letelepedettség ! 



GYÁRTÓ SZERSZÁMOK („Werkzeuge”) 

 
• Belföldi adóalany szerszámot gyárt 

német megbízó részére, majd ezzel 
gyárt és a késztermékeket megbízóhoz 
szállítja 

                            
    EU-s termékértékesítés 
                         
• Szerszám marad Magyarországon! 

 
• ÁFÁ-s számla a szerszámról! 

 
• Német megbízó – külföldi ÁFA 

visszaigénylés 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



GUTSCHRIFTSVERFAHREN 

 
• Német vevő – főként autóipari – az 

általa elfogadott teljesítésről „jóváíró” 
számlát küld az eladónak és ennek 
alapján utal 

                            
   
 Nem elfogadott Magyarországon 
                         
• Vevő írásos megállapodás alapján 

állíthat ki számlát 
meghatalmazottként, de 
• Eladó nevében 
• Magyar számlázási szabályok 
 
 

 
 
 
 

 
 



Formai feltételek: 
•Jogszabályi rendelkezéseknek (áfa-tv, 
Sztv., 23/2014 NGM Rendelet) megfelelő 
számla. 
 
a formai hiányosságok pótlása, javítása 
után vizsgálandó, hogy fennáll-e a 
tartalmi hitelesség 

 

Tartalmi feltételek: 
Fiktív számla: valótlan adatok, tartalmi 
hiányosságok 
 
1.A számlakibocsátó nem adóalany; 
2.A számlában feltüntetett gazdasági 
esemény fiktív; 
3.A gazdasági esemény nem a 
számlában feltüntetett felek között jött 
létre 

 
a számla nem javítható 

 Adólevonási jog alakilag és tartalmilag is hiteles számla birtokában! 

FIKTÍV SZÁMLA  



Kellő körültekintés a befogadott bizonylat 
tekintetében 

1.   Számlakibocsátó ellenőrzése: 

adóalanyiság, adószám ellenőrzése (NAV adatbázis); 

különösen nagy értékű ügyletek, új üzleti partner, a vétel körülményei 
eltérnek a szokásos értékesítés körülményeitől 

 

2.   Számla ellenőrzése: 

jogszabályi követelmények, előírt adattartalom, 

számlasorszám vizsgálata, 

ténylegesen megtörtént esemény? 

 

Nem vitatható el az adólevonási jog, ha a fenti feltételeknek eleget tesz  

kivéve: fiktív számla esetei! 



HÉA IRÁNYELV 

Az Irányelvvel ellentétes, ha az adóhatóság megtagadja 
az adóalanytól a levonási jogot, arra hivatkozva, hogy az 
értékesítési lánc részét képező korábbi ügylet a 
hozzáadott értékadó előírások szempontjából 
szabálytalan volt, illetve hogy ezen adóalannyal szemben 
kifogásolható, hogy nem győződött meg a beszállítója által 
kibocsátott számlán szereplő termékek eredetéről, anélkül 
hogy e hatóság jogilag megkövetelt módon bizonyítaná, 
hogy az adóalany tudott, vagy tudnia kellett volna e 
szabálytalanságról. 

(Hardimpex Kft C-444/12.) 
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