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Az on-line számla adatszolgáltatás lépcsői 
2018. július 1-jétől

Belföldi adóalany 
által, belföldi 
adóalany részére 
100 ezer forintot 
meghaladó áfa 
tartalmú számlák

2020. július 1-jétől 
Értékhatár nélkül 
minden belföldön 
nyilvántartásba vett 
adóalany részére 
kiállított számlára 
Tehát az áfamentes és a 
belföldi fordított ill. 
különbözeti adózás alá 
tartozó ügyletekre is.

2021. január 4-től 
Minden számlára kiterjed
(kivéve, az egyablakos rendszerben 
külföldön nem adóalany részére 
teljesített).
Tehát a Közösségen belüli értékesíté-
sekről, export értékesítésekről, áfa 
területi hatályán kívüli ügyletekről, 
a nem belföldi adóalany és a termé-
szetes személy vevőnek kiállított 
számláról is (nem lesz jelentendő a 
magánszemély vevő neve, címe).

A számla kibocsátó adatszolgáltatása

Továbbra sincs adatszolgáltatás 

• a kompenzációs feláras értékesítésről, mivel 
nem számlát, hanem felvásárlási jegyet 
bocsátanak ki,*

• a kézzel kiállított nyugtáról, 

• és nincs (de technikailag lehetséges) a számla 
formátumú számviteli bizonylatnak minősülő 
okiratról.

* Ha a kompenzációs felár 
rendszerébe tartozó adóalany olyan 

vevő részére értékesít, amelytől 
kompenzációs felárra nem jogosult 

(belföldi kompenzációs felár alá 
tartozó vevő), számlát állít ki, erről a 

számláról van adatszolgáltatás!

Az adatszolgáltatás módja
Kézi számla: 0-500 ezer Ft áfa tartalom: 4 naptári napon 
belül, 500 ezer Ft áfa tartalom fölött legkésőbb másnap, 
webes felületen adatszolgáltatás (naptári nap!)

Adatszolgáltatás a kézzel kiállított módosító számláról:

1. Ha az alapszámláról 1 napon belül kell adatot 
szolgáltatni, a módosítóról is, bármennyi az áfa tartalma

2. Ha az alapszámláról 4 napon belül kell adatot 
szolgáltatni, a módosító számlán áthárított áfa alapján kell 
dönteni.

a) Ha 500 ezer alatt van a módosító számla áfa 
tartalma, a módosító számláról is 4 napon belül kell adatot 
szolgáltatni

b) Ha 500 ezret eléri, vagy meghaladja a módosító 
számla áfa tartalma, a módosító számláról 1 napon belül 
kell adatot szolgáltatni, de az alap számláról 
mindenképpen előbb kell adatszolgáltatás.

Számítógéppel előállított számla: 
azonnal online adatszolgáltatás. 

Előleg vagy önkéntes előre fizetés
Ahhoz, kifizetett összeg előlegnek minősüljön az áfa törvény szerint, a következők 
szükségesek:
1. az összeget a teljesítés napja előtt ténylegesen megfizessék
2. az összegnek a teljesítés napja előtti megfizetése szerződésen alapuljon
3. az összeg a teljesítés ellenértékébe beleszámítson
• Ha a hármas feltétel közül akár csak egy nem valósul meg, nem beszélhetünk az áfa 

törvény szerinti előlegről.
• A foglaló mindhárom feltételnek megfelel, mivel teljesítés esetén beleszámít az 

ellenértékben.
• Ha a fizetésre kötelezettnek a szerződés szerint a teljesítés napján, vagy azt követően 

kell az ellenértéket megfizetni, de azt önként előbb megfizeti, nem minősül előlegnek, 
nem tartozik az áfa hatálya alá. 

• Viszont az áfa törvény szerint előleg, ha az előleg összegét a szerződésben 
meghatározott előlegfizetési határidő előtt fizetik meg!

• Ha a szerződés szerint előre fizetett összeg nem minősül ellenértéknek (pl. a 
szerződésszerű teljesítés esetén visszajáró óvadék), szintén nem beszélhetünk előlegről.

Előlegszámla, díjbekérő

ELŐLEG SZÁMLA – Előlegről akkor beszélünk, amikor az 
ellenértékbe utóbb beszámító kifizetés egy része vagy 
teljes összege szerződésszerűen előbb történik meg, mint a 
teljesítés. Ennek megfelelően előlegszámlát akkor kell 
kiállítani, amikor még nem teljesült az ügylet, de 
megtörténik a teljes összeg vagy részösszeg kifizetése a 
szállító felé. 

DÍJBEKÉRŐ – Ha egy vállalkozás a fizetési határidő előtt 
előzetesen bekéri a szolgáltatásainak, termékeinek 
ellenértékét, akkor ún. díjbekérőt állíthat ki, amely lehet 
számla formátumú is. Mivel a proforma számla nem 
tekinthető számlának, így nem vonatkoznak rá a 
számlázási szabályok. Mivel ez nem számla, ezért 
kiállításával sem áfa fizetési kötelezettség, sem áfa levonási 
lehetőség nem keletkezik, és nem történik adatszolgáltatás 
sem. 

A díjbekérőre történő fizetéskor a szállító 
(szolgáltató) előlegszámlát vagy számlát köteles 
kiállítani annak megfelelően, hogyan az ügyletre 
vonatkozó szerződés, illetve maga az ügylet 
teljesítettsége azt megköveteli.
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Előleg: a számla kibocsátó adatszolgáltatása
◦ A negatív számla:
◦ Bármilyen okból kerül negatív alapszámla kibocsátásra, a 

NAV rendszere hibát jelez, a NAV Online Számlázóval 
pedig ilyen számlát elő sem lehet állítani (feltehetően 
már a többi számlázó programmal sem). Alapvetésként 
kell elfogadni, hogy negatív alapszámla az áfa törvény 
szabályai értelmében nem létezik.

◦ Azokban az esetekben, amelyekben eddig negatív 
számlát állítottak ki, meg kell vizsgálni, hogy ennek mi 
volt az oka:

• tartalmilag egy vagy több számla korrekciója valósul 
meg

• új ügylet teljesül, az eredetivel ellenkező irányban

Előleg: a számla kibocsátó adatszolgáltatása
◦ A túlfizetett előleg rendezése:
◦ Előleg fizetése esetén nem a tényleges ügylet teljesítési időpontja „jön előre”, hanem a 

törvény a teljesítést megelőző pénzfizetéshez egy külön adómegállapítási pontot 
kapcsol, ennek megfelelően mind az előlegről, mind pedig a teljesítésről számlát kell 
kibocsátania. Az előbbit nevezzük előleg-, az utóbbit végszámlának. A végszámla, bár 
időben jellemzően az előlegszámlát követően kerül sor a kiállítására, nem annak 
korrekciós bizonylata, hanem alapszámla, hiszen ez maga a teljesítésről kiállítandó 
bizonylat.

◦ Ha a végösszeg nagyobb vagy egyenlő az előleg összegével, nincs gond, a végszámla 
pozitív vagy nullás.

◦ Ha a végösszeg kisebb, mint az előleg, ezt korábban jellemzően úgy oldották meg, hogy 
a végszámlán az értékesítés teljes összegéből levonták a megfizetett előleg(ek) 
összegét, és a negatív különbözet lett a végszámla végösszege.

◦ Mivel a végszámla mint alapszámla negatív összegű nem lehet, ezért a vevő 
túlfizetését az előlegszámla helyesbítésével kell korrigálni! 

Ingyenes ügyletek
Áfa tv. egyes ingyenes ügyleteket ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, 
szolgáltatásnyújtásnak minősít, valamint arról, hogy a számlában feltüntetett áfát a termékbeszerző, 
szolgáltatást igénybe vevő köteles-e számára megtéríteni .
Pl.: a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva más tulajdonába ingyenesen átengedi, saját vagy 
alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére használja, feltéve, hogy hogy a termék vagy annak 
alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan adólevonási jog illette meg.

Ingyenes ügylet, 
termékértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás

Levonási jog illette 
meg

Saját részre Nem kell számla

Más részére
Kell számla! 
Számlaadat-
szolgáltatás

Levonási jog nem 
illette meg

Nem kell számla 
(nem is 

értékesítés!)

Külföldön teljesített ügylet 
számlázása 
◦ Áfa tv. szerint számlaadási 
kötelezettsége keletkezik az 
adóalanynak abban az esetben, ha   

◦ belföldön van az ügylet teljesítésével 
legközvetlenebbül érintett gazdasági 
célú letelepedési helye (ennek 
hiányában lakóhelye, szokásos 
tartózkodási helye) 

◦ az ügylet a teljesítés tagállamában 
fordított adózás alá tartozik

◦ Adatszolgáltatás kell arról, hogy az 
ügylet e törvény területi hatályán kívül 
esik.

Online számla 3.0
Új számlaadat-szolgáltatás alá eső ügyletek:
•Közösségi adóalany vevő (pl: közöségi adómentes értékesítés)
•Nem közösségi adóalany vevő (pl: export)
•Belföldi nem adóalany vevő (pl: magánszemély)

Bővül az adatszolgáltatási kötelezettség terjedelme:
•Külföldi pénznem,
•Árfolyam,
•Ingyenes ügyletek,
•Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletek

Online számla 3.0
Elektronikus számlázás támogatása

2021-től az adatszolgáltatást lehet úgy is teljesíteni, hogy magát 
az elektronikus számlát küldik be (xml)

A 3.0 verzióban lehetőség lesz 
megadni a számlafeldolgozást 
támogató adatokat (pl: 
megrendelésszám, 
szerződésszám, beszállító kód)

Korlátai:
•Ha a vevő nem adóalany természetes személy
•Ha az xml állomány mérete a 10 MB-ot 
meghaladja, ezért a számla összevont tételsorokat 
tartalmaz (pl: távközlés)
•Olyan számlával egy tekintet alá eső okirat, amely 
nem ilyen módon beküldött számla adatát 
módosítja, vagy érvényteleníti
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Online számla 3.0
Elektronikus számlázás támogatása

2021-től a hash kóddal ellátott adatszolgáltatás egyben az 
elektronikus számla kibocsátását is jelenti

Online számla 3.0
Új áfa kódok:
AAM: alanyi adómentes,
TAM: tárgyi adómentes;
KBAET: közösségen belüli adómentes értékesítés;
KBAUK: adómentes, közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés,
NAM: egyéb nemzetközi ügylethez kapcsolódó jogcímen mentes ügylet,
FAD: belföldi fordított adózás,
ATK: tárgyi hatályon kívüli,
EUFAD37 közösségi adóalanynak nyújtott, az áfatörvény 37. paragrafusa alapján 
(főszabály) szerint, a megrendelő gazdasági letelepedettsége országában teljesített 
szolgáltatás,
EUFADE – közösségi adóalanynak nyújtott, nem főszabály szerint, fordítottan adózó 
szolgáltatás,
EUE – más tagállami, nem fordított adózású ügylet,
HO: harmadik országban teljesített ügylet,
KAH, KAM, KAR: Különbözet szerinti adózás; használt cikkek, műalkotások, régiségek

A számla típusai az előállítás módja szerint

◦ A számla kibocsátásának időpontjától a számla 
megőrzésére vonatkozó időszak (Art. szerint az 
elévülési idő, számviteli törvény szerint 8 év) 
végéig biztosítani kell

• a számla eredetének hitelességét
• adattartalma sértetlenségét és 
• olvashatóságát.

◦ 1. Pénztárgéppel előállított számla (nincs külön 
adatszolgáltatás, a pénztárgép szolgáltat adatot)

◦ 2. Nyomtatvány számla (kézi számla)

A számla típusai az előállítás módja szerint
◦ 3. Számítógépes programmal előállított számla

◦ Kinyomtatott számla – papír formában bocsátottak ki és fogadtak be
◦ Elektronikus számla – elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be*

◦ Minősített elektronikus aláírással ellátott, a számla befogadó beleegyezése szükséges
◦ EDI rendszerben kiállított (előzetes megállapodás alapján, két számítógép zárt 

kommunikációja)
◦ más nem nevesített módszer, a számla befogadó beleegyezése szükséges (az 

elektronikus dokumentum megőrzésére olyan zárt rendszer is használható, amely a 
dokumentum 
◦ keletkezésének vagy 
◦ a megőrzésre kötelezetthez történő megérkezésének 

időpontjától védi a számlát a törlés, a megsemmisítés, a véletlen   megsemmisülés, 
az utólagos módosítás és sérülés, valamint a  jogosulatlan hozzáférés ellen)

*Így pl. elektronikus számlának minősül a kizárólag e-mailben megküldött számla, függetlenül attól, hogy a bizonylat adatai 
közvetlenül a számlázó programból kerülnek az elektronikus üzenetbe vagy papír alapú számla beszkennelt változataként.

A számla megőrzése
◦ Az elektronikus számlát elektronikus formában kell megőrizni. A számla adattartalmának 

sérthetetlensége azonban csak úgy biztosítható, ha a számla kibocsátója és befogadója egyaránt 
olyan módszereket alkalmaz, amely lehetetlenné teszi a számla megváltoztatását. Ez lehet 
minősített elektronikus aláírás (megfelelő a fokozott biztonságú elektronikus aláírás is) vagy az 
EDI rendszer használata. 

◦ Egyéb esetben az elektronikus dokumentum megőrzésére olyan rendszer használható, amely 
kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi az elektronikus dokumentumokat a 
törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés 
ellen. A zárt rendszerű archiválást lehetővé tevő szoftver vagy informatikai megoldás 
fejlesztőjének írásban kell nyilatkoznia arról, hogy az maradéktalanul megfelel a jogszabályi 
előírásoknak. Megoldás lehet még az adatszolgáltatás alapú (hash kód) elektronikus számla 
megőrzés.

A számla távnyomtatása
◦ A távnyomtatással kibocsátott számlák esetében a bizonylat nem elektronikus, hanem papíralapú 

számlának minősül. A távnyomtatás elektronikus csatornán keresztüli papíralapú számla kibocsátási 
megoldás. A távnyomtatás lényege, hogy a vevő számára elektronikus úton olyan dokumentum 
érkezik, melyet kizárólag nyomtatni tud, vagy akár egyből a nyomtatójára kerül. Ennek technikai 
megoldása lehet egy csak nyomtatható állomány megküldése, vagy egy olyan link megküldése, 
melynek megnyitását követően elindul a nyomtatás. Technikailag kivitelezhető olyan megoldás is, 
hogy a számla kibocsátója távolról eléri a vevőjének a nyomtatóját és azon keresztül kerül 
kinyomtatásra a számla. A távnyomtatás esetén a számla kibocsátásnál biztosnak kell lennie a 
kibocsátónak abban, hogy a befogadó oldalán papíralapú számla keletkezik.

Egy hibrid megoldás. 
A vevő üzenetet kap a számla szolgáltatótól, amelyben tájékoztatást kap arról, hogy számlát kapott a 
partnerétől, valamint arról, hogy nem elektronikus a számla, és ki kell nyomtatni. Magát a számlát 
természetesen le kell tölteni ahhoz, hogy kinyomtatható legyen, mivel a NAV által elvárt „távolról 
elérhető nyomtatás” a gyakorlatban nem igazán valósítható meg.
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Munkaerő kölcsönzés

2021. április 1. napjától lépett 
hatályba a munkaerő kölcsönzésre 
vonatkozó módosítás. Ettől a naptól 

kezdve csak meghatározott építőipari 
ügyletekhez történő munkaerő 

kölcsönzés marad fordított adós.

Áfacsoport

A módosítás lehetővé teszi, hogy az adóalanyok határozzák meg az áfacsoport 
létrehozásának, megszüntetésének, illetőleg a tagok csatlakozásának és kiválásának 

időpontját.

Emellett egy 8 hónapos átmeneti időszakot vezet be az egymással kapcsolttá váló, azon 
adóalanyok tekintetében, akik különböző áfacsoportok tagjai, amely alatt a vállalkozások 
elvégezhetik a szükséges lépéseket arra vonatkozóan, hogy a korábbi áfacsoportok tagjai 
az egyetlen fennmaradó áfacsoport tagjaivá válhassanak anélkül, hogy létrejönne olyan 

időszak, amikor nem tagjai sem a megszűnő, sem a fennmaradó áfacsoportnak.

Áfa bevallás tervezet

A NAV az erre a célra biztosított elektronikus felületen az adóalany rendelkezésére bocsátja az adott 
adómegállapítási időszakra vonatkozó, nyilvántartásában szereplő fizetendő adót, illetve az adó alapját, és az 
adóalanyra áthárított előzetesen felszámított adót és az adó alapját.

Az adóalany a bevallási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy a bevallástervezetet a bevallás benyújtására 
előírt határidőig a meghatározott elektronikus felület alkalmazásával módosítja, kiegészíti, elfogadja, és a 
bevallást benyújtja. 

Az adóalany a bevallástervezet módosítása, kiegészítése, elfogadása és a bevallás benyújtása által nyilatkozik az 
adólevonási jogról és annak érvényesítéséről is. A befogadott számlákra vonatkozó összesítőjelentés-tételi 
kötelezettség teljesítésének kell tekinteni a bevallástervezet levonható előzetesen felszámított adóra vonatkozó 
módosítását, kiegészítését, elfogadását követően a bevallás benyújtását. 

Az adóalany az adott elektronikus felületen benyújtott bevallásában szereplő adóalapot, adót ezen elektronikus 
felületen vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon helyesbítheti önellenőrzéssel.

A fenti folyamat helyett az adóalany a megszokott formában is elkészítheti, és benyújthatja az adóbevallását. A 
jogszabály arra az esetre is tartalmaz megoldást, ha a hagyományos módon és az eBevalláson keresztül is 
benyújtja a bevallását az adózó. Ilyenkor az elsőként beadott bevallást tekinti érvényesnek a NAV. 

Áfa bevallás tervezet halasztása
◦ 2021. október 1-jét magában foglaló adóbevallási időszakról készül fő szabályként eÁfa bevallástervezet 

(azaz negyedévvel elcsúszott az eÁfa bevallás alkalmazása); ha a bevallás gyakorisága 2021. októberéhez 
képest változik, akkor pedig 2022. januártól használhatja az adóalany az eÁfát;

◦ 2022. február 1-től tartalmazza az eÁfa bevallás a termékimportra vonatkozó áfát (akár kivetéssel, akár 
önadózással került megállapításra a fizetendő adó); 

◦ 2022. április 1-jétől, ha az adóalany a bevallásában rendelkezhet a költségvetési támogatás elszámolásáról;

◦ 2022. július 1-jétől lesz érvényes az eÁfa az alábbi adóalanyokra: 

• aki állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán fizetési halasztást kér, 

• aki személygépkocsi közösségen belüli beszerzéséről, importjáról vagy új közlekedési eszköz értékesítéséről 
ad nyilatkozatot, 

• aki egyes belföldi fordított adózás alá eső ügyletekről tesz nyilatkozatot (a 6/A melléklet szerinti 
mezőgazdasági termékek, illetve a 6/B szerinti egyes fémipari termékek);

◦ 2022. július 1-jét megelőzően az eÁfában (csak) az adóalapot, adót lehet önellenőrzéssel helyesbíteni.

E-kereskedelem áfa szabályozása 

Kisértékű
(22 eurós) import 
küldemények áfa 
mentességé-nek

eltörlése

Közösségen belüli 
távértékesítés 
szabályainak 

változása

Elektronikus 
kereskedelmet 
elősegítő elek-
tronikus platfor-

mok adófizetés-re 
kötelezetté tétele

MOSS egyablakos 
rendszer 

kiterjesztése

(OSS, IOSS)

Termék távolsági értékesítése Közösségen belül (OSS)

• Ausztria   
20% ÁFA

• Németország 
19% ÁFA

• Szlovákia 
20% áfa

Egy bevallás az egyablakos rendszerben, országonként összesítve a fizetendő áfát

Buisness to Consumer: ha a cég a 
fogyasztónak közvetlenül értékesít.

Távolsági értékesítés: amikor egy közösségi 
tagállamban élő magánszemély (vagy áfa 
fizetésre nem kötelezett egyéb személy 
meghatározott esetekben) egy másik 
közösségi tagállambeli adóalanytól rendel 
terméket úgy, hogy az közvetlenül 
kiszállítják neki

A jelenleg országonkénti eltérő mértékű 
értékhatár közösségi szinten 10e € (3,1 
millió forint)*

*Beleszámít a távolról nyújtott szolgáltatások 
bevétele is 
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Kisértékű import küldemények

Lehetőségek:

◦ egyedi vámügyintézés

◦ postai szolgáltató megbízása a 
vámkezeléssel, csak 27% áfa

◦ Import Egyablakos Rendszer 
(IOSS), vámkezelés ebben az 
esetben is kötelező

Kisértékű import küldemények
Szolgáltatás Értékhatár Online fizetés Utánvétes 

fizetés
Automatikus 

postai 
vámkezelés

0-10 EUR 399 Ft 799 Ft

10,01-22 EUR 499 Ft 899 Ft

22,01-50 EUR 599 Ft 999 Ft

50,01-100 EUR 899 Ft 1 399 Ft

100,01-150 EUR 1 399 Ft 1 899 Ft

Automatikus 
postai 

vámkezelés 
IOSS 

alkalmazásával

0-150 EUR 399 Ft 799 Ft

eVÁM-ban 
kezdeményezet

t vámkezelés

0-150 EUR 799

Import távolsági értékesítése (IOSS) 

• Ausztria   20% 
ÁFA

• Németország 
19% ÁFA

• Magyarország 
27% áfa

Egy bevallás az egyablakos rendszerben, országonként összesítve a fizetendő áfát

Harmadik országbeli 
webshop választott 
közösségi országbeli 
adóalanyisága, az áfa 
törvényben 
meghatározott 
közvetítőn keresztül

150 € (jelenleg 
54 e Ft) belső 
értékig

Import távolsági értékesítés: amikor egy közösségi tagállamban élő magánszemély (vagy áfa fizetésre nem 
kötelezett egyéb személy meghatározott esetekben) harmadik országból rendel terméket úgy, hogy az 
közvetlenül kiszállítják neki

Távolról nyújtott szolgáltatás Közösségen belül (MOSS)

Egy bevallás az egyablakos rendszerben, országonként összesítve a fizetendő áfát

Ausztria   20% ÁFA

Németország 19% ÁFA

Szlovákia 20% áfa

Távolról nyújtott szolgáltatás harmadik országból (MOSS)

Egy bevallás az egyablakos rendszerben, országonként összesítve a fizetendő áfát

Ausztria   20% ÁFA

Németország 19% ÁFA

Szlovákia 20% áfa

NAV

Platformok, mint fikciós adóalanyok
Az online piacterek (platformok) termékértékesítést 
közvetítő adóalanyként jelennek meg. A 
platformok bizonyos termékértékesítési tényállások

◦ harmadik országból importált, 150 €-t meg nem 
haladó értékű termék távértékesítésének 
elősegítése,

◦ illetve olyan termék értékesítésének elősegítése, 
amely már a Közösség területén van, de az 
értékesítő a Közösségben nem telepedett le

megvalósulása esetén az áfa rendszerben úgy 
fognak minősülni, mint aki a termék beszerzője és 
értékesítője is egyben.

A törvény jelentős nyilvántartási kötelezettséget ír 
elő az adóalany platformok számára, mely 
nyilvántartást 10 évig meg kell őrizni.
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Platformok, mint fikciós adóalanyok

Kínai eladóMagyar magánszemély vevő

Magyar platform, ahol a kínai 
termékeket meg lehet rendelni
Úgy kell tekinteni, mint aki  termék 
eladója és vevője (fikció!)

Áfa fizetés az ügylet 
után, választható az 
import egyablakos 
rendszer!

A láncügylet szabályait 
kell alkalmazni a 
közvetítőre azzal, hogy 
a fuvarozást eladóként 
rendelte meg (fikció!)

Behajthatatlan követelések áfája

Elévült követelések áfa-visszaigénylése
Ha az eredeti ügylet már elévült, az adóalany írásbeli kérelme alapján lesz 
lehetőség a visszaigénylésre, ha az egyéb feltételek teljesülnek. 
A kérelmet a behajthatatlanná válástól számított 1 éven belül lehet benyújtani 
(jogvesztő!)
Ha a követelés 2021. 06.10-ét megelőzően vált behajthatatlanná, 180 nap van a 
kérelem benyújtására, feltéve, hogy a behajthatatlanná válás óta nem telt el 1 év.

Módosulnak az adóalap-csökkentés feltételei.
Már nem kell megfelelni a következő vevőre vonatkozó feltételeknek:
• Eredeti ügylet teljesítésének időpontjában nem állt fizetésképtelenségi eljárás 

hatálya alatt, adószáma nem törölt.
• Teljesítés időpontjában és az azt megelőző egy évben nem szerepelt a nagy 

összegű adó hiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők listáján.
• Teljesítés időpontjáig az adóalany részére a NAV nem adott tájékoztatást a 

vevő adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről.

Hatály: 2021.06.10

Brexit

Egyesült Királyságban 
letelepedett adóalanyokat 

2020. december 31-ét 
követően teljesített ügyletek 

esetében a belföldön 
felszámított áfa tekintetében 
viszonosság keretében illeti 

meg az áfa visszatérítés joga.
(ELEKÁFA)

Egyesült Királyság 
2020.12.31-et követően 

harmadik országnak minősül, 
erre tekintettel az uniós jog 

alapján eddig volt biztosított 
az áfa visszatérítése. 

Észak-Írország 
termékértékesítései 

tekintetében továbbra is az 
uniós jogot kell alkalmazni!

Hatály: 2021.06.10

Járványhelyzettel kapcsolatos 
adómentesség

◦ Az Európai Bizottság vagy az uniós jog által 
létrehozott ügynökség, illetve szerv által 
megvalósított termékimportra, továbbá a fenti 
szervezetek részére teljesített termékértékesítésekre 
és szolgáltatásnyújtásokra tehát adómentesség 
vonatkozik, ha a termékek beszerzésére, importjára 
vagy a szolgáltatás igénybevételére a Covid19-
világjárványra való reagálás érdekében, ezen 
intézményekre ruházott feladatok ellátásához kerül 
sor

◦ Az adómentesség feltétele, hogy a Bizottság vagy az 
ügynökség, illetve szerv nem értékesíti, illetve nyújtja 
tovább ellenérték fejében a beszerzett vagy 
importált termékeket, illetve az igénybe vett 
szolgáltatást. 

◦ Azaz az adómentesen importált termék után utólag 
meg kell fizetni az adót, ha a termék felhasználása 
nem a célnak megfelelően történik.

Fordított adózás fenntartása

◦ Az uniós jog által biztosított lehetőséggel élve rendel fordított adózást 
alkalmazni egyes gabona-, illetve acélipari termékek értékesítése, illetve az 
üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog 
(kibocsátási egység) átruházása esetén. 

◦ A hatályos uniós jog 2022. június 30-áig biztosítja ezt a lehetőséget a 
tagállamok számára. Tekintettel arra, hogy az uniós jogban foglalt ezen 
határidő a várakozások szerint megfelelő időben meghosszabbításra kerül, 
rendelkezni kell arról, hogy ne lépjen hatályba az áfatörvény azon módosítása, 
amely 2022. július 1-jével megszüntetné a fordított adózást az említett 
szektorokban.

Köszönöm szépen a figyelmet!
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