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TÉMA: AKTUÁLIS SZÁMLÁZÁSI 
KÉRDÉSEK



ELŐLEG



MIELŐTT ELŐLEGET SZÁMLÁZNÁNK ……..

Vizsgáljuk meg a következőket:
- előleg adójogi tényállása valóban fennáll-e (ennek hiányában nincs 

számlázási kötelezettség);
- adójogi teljesítés időpontjának meghatározása;
- előleget milyen adózási móddal kell számlázni;
- előlegben foglalt adó mértékének meghatározása;

Az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó gazdasági eseménynél az 
előleg nem értelmezhető fogalom. Nem létezik „kártérítési előleg”.
Előleg bekéréséről áfás számla nem állítható ki!



ELŐLEG FOGALMA I.

Előlegről az alábbi körülmények egyidejű fennállása esetén 
beszélhetünk:
- a felek megállapodása szerint annak fizetésére a vevő 

(megrendelő) kötelezett;
- annak teljesítésére az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont előtt kerül 

sor;
- az ellenértékbe feltétlenül beszámítható.

Előlegről van szó akkor is, ha a vevő (igénybe vevő) a teljesítést 
megelőzően az ellenértékbe beszámító vagyoni előnyt nem pénz, 
vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttat (csere) a 
teljesítésre kötelezettnek.
Más adóalanytól, nem adóalany jogi személytől kapott előleget 
számlázni kell.



ELŐLEG FOGALMA II.

Nem minősül előlegnek:
- ügyvédi letétbe adott pénzösszeg (a kiadáskor minősülhet 

előlegnek, ha a törvényi feltételek fennállnak);
- óvadék (kaució), feltéve, hogy az ellenértékbe csak a felek által 

meghatározott feltételek esetén számítható be;
- előrefizetés;



ELŐLEG BEKÉRÉSE

Leggyakrabban díjbekérő útján. A díjbekérő nem számla, így az Áfa 
tv. számlázásra vonatkozó szabályai nem irányadóak.
A díjbekérőn gyakran feltüntetik a teljesítés időpontját is.
A díjbekérőn feltüntetett teljesítési időpont „fikció”, automatikusan 
nem tekinthető feltétlenül teljesítési időpontnak.
A teljesítés időpontja a tényleges realizálás napja.
Az előleg bekéréséről tételes tiltás hiányában számla is kiállítható.
Azonban abban áfát nem lehet felszámítani.
Az előleg bekéréséről kiállított áfás számla a címzettet áfa levonására 
nem jogosítja.
A kiállított számla nem ad mentességet a realizált előleggel 
kapcsolatban fennálló számlázási kötelezettség alól.



ELŐLEGBEN FOGLALT ÁFA MÉRTÉKE

Részteljesítések kikötése esetén is sor kerülhet a megbízó részéről 
előleg teljesítésére.
Azonban a feleknek egyértelműen rendelkezni kell arról, hogy az előleg 
melyik részteljesítés ellenértékébe fog beszámítani.
A NAV álláspontja szerint az előleget olyan adómérték terheli, mintha 
az ügyletet az előleg realizálásakor teljesítették volna.
Új lakóingatlannal összefüggésben 2019. december 31-ig teljesített 
előleg 4,76 % áfát tartalmaz.
A teljesítéskor, részteljesítéskor az ellenértéket meg kell osztani 5 %-os 
és 27 %-os adókulccsal adózó részre.
Fordított adózás alá tartozó ügylethez kapcsolódó előleg áfát nem 
foglal magában.
Áfamentes, valamint nem belföldön teljesített ügylethez kapcsolódóan 
kapott előleg úgyszintén nem tartalmaz áfát.



ELŐLEG BESZÁMÍTÁSA

Az Áfa tv. 169. §-a az ellenértékbe beszámított előleg számlán történő 
feltüntetésének kötelezettségét nem írja elő.
Ettől függetlenül ezt a gazdasági szereplők „megkövetelik”.
A beszámítás feltüntetése nem tartozik a kötelező adatok közé, így 
ezzel kapcsolatban nincs irányadó rendelkezés.
A gyakorlatban két módszer alakult ki, mindkét megoldás legitim.
Egyik módszernél a nettó ellenértéket csökkentjük az előleg nettó 
összegével, s az így keletkezett különbözetre számítjuk fel az áfát.
Másik módszernél a bruttó (áfát tartalmazó) végösszeget csökkentjük 
az előleg bruttó összegével.
Mindkét módszer azonos eredményre vezet a vevő által még fizetendő 
összeg tekintetében.
Részteljesítések esetén meg kell határozni, hogy az előleg melyik 
részteljesítéshez tartozik, azaz melyik részteljesítés ellenértékébe 
számítható be.



ELŐLEG BESZÁMÍTÁSÁNAK MEGHIÚSULÁSA

Teljesítés hiányában az eladó a vevőtől korábban kapott előleget nem 
számíthatja be a vételárba, így azt teljes egészében köteles 
visszafizetni.
A teljesítés meghiúsulása miatt az előlegszámlát érvényteleníteni lehet.
Mikor? Erről az Áfa tv. egyértelműen nem rendelkezik. Az „óvatos” 
jogértelmezés szerint az előleg visszafizetését követően.
Érvénytelenítő számla elszámolásánál az Áfa tv. 153/B. § (1) bekezdése 
irányadó.
A foglaló is előleg.
A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a 
kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.
A megtartott foglaló kárátalány. Arra való jogosultság megnyílása is 
jogalapot ad az előlegszámla érvénytelenítésére.
Második esetben a foglaló visszatérítése az előlegszámla 
érvénytelenítésére jogosít.
 



FOLYAMATOS TELJESÍTÉS



IDŐSZAKONKÉNTI ELSZÁMOLÁSOS ÜGYLETEK SAJÁTOSSÁGAI

-  a teljesítés időpontja önkényesen megállapított, a tényleges 
teljesítéshez nem kötött időpont;

- a teljesítés időpontja előtti számlázás nem jogsértő (ha az 
esedékesség az időszak utolsó napját követő időpontra esik);

- a számla kiállításának időpontja teljesítési időpontot generál (ha az 
esedékesség az időszak utolsó napját megelőzi) - ekkor az előleg 
teljesítése értelmezhető lehet -;

- az elszámolási időszakra vonatkozó ellenérték egy teljesítés 
ellenértékének minősül;

- 2019. január 1-jétől hatályos szabály szerint, ha az Áfa tv. 58. § (1), 
(1a) bekezdés szerinti teljesítési időpont a jogutód nélküli megszűnést 
követő időpont, akkor a teljesítés időpontja a jogutód nélküli 
megszűnést megelőző nap;



RÉSZTELJESÍTÉS ÉS FOLYAMATOS TELJESÍTÉS

Részteljesítés esetén a felek a teljesítés folyamatát tartalmában 
szakaszolják.
Meghatározzák az egyes részszakaszok tartalmát és azok ellenértékét.

Folyamatos teljesítés esetén a felek a teljesítés nem tartalmában, 
hanem kizárólag időben szakaszolják.
Nincs teljesítménykövetelmény, amelyet a teljesítésre kötelezettnek az 
elszámolási időszakban teljesíteni kellene.

Pénzügyi ütemezés nem részteljesítés, nem folyamatos teljesítés.
Előleg tényállása áll fenn, ha a megrendelő által fizetett összeg az 
ellenértékbe feltétlenül beszámítható.



ÁLTALÁBAN DÖNTÉS FÜGGVÉNYE

A részteljesítés és a folyamatos teljesítés kikötése alapvetően a felek 
döntésének függvénye.
Tegyük fel, hogy gépi földmunkáról van, amelynek keretében 6 000 
köbméter föld mozgatását kell elvégezni.
Részteljesítésről van szó, ha a felek a következők szerint állapodnak 
meg:
- a vállalkozót 3 000 köbméter mozgatását követően a szerződésben 
meghatározott díjazás 50 %-a illeti meg;
- a vállalkozót a díjazás fennmaradó része a szerződés teljes körű 
teljesítését követően illeti meg. 
Folyamatos teljesítésről van szó, ha a felek a következők szerint 
állapodnak meg:
- havi időszakra vonatkozó megállapítják a vállalkozó által 
megmozgatott föld mennyiségét és a szerződésben meghatározott 
egységár alapján határozzák meg a vállalkozót megillető díjazást.



PÉLDÁK

Elszámolási időszak: 2019. január hó
esedékesség                    számla kelte       teljesítés időpontja
2019. január 20.                    január 10.                január 10.
2019. január 15.                    január 25.                  január 25.*     
2019. január 20.                  február 20.                    január 31.*
2019. január 31.                    február 5.                 január 31.
2019. január 31.                    január 20.                    január 31. 
2019. február 15.                   február 05.                 február 15.**
2019. április 15.                     március 30.                  április 1.** 

*nem javasolt, előleg fogalma értelmezhető
** előleg fogalma értelmezhető



SZÁMLÁZÁSI HATÁRIDŐ

Az alapelv folyamatos teljesítésű ügyleteknél is érvényesül.
Azaz általános szabály szerint a számlázási határidőt az Áfa tv. szerinti 
teljesítéstől kell számítani.
Ez a szabály azt eredményezheti, hogy a számlázási határidőt nem 
„lehet” túllépni.
Ez az eset áll elő, ha a teljesítés időpontjának a számla kelte minősül.
Ha a teljesítés időpontjának az esedékesség minősül és a teljesítő fél 
előtte számláz, akkor a határidőt nem lépheti túl.
Amennyiben a 60 napos szabály az irányadó, akkor a határidő túllépése 
bekövetkezhet.



ÖSSZETETT ÜGYLETEK



ÖSSZETETT ÜGYLET FOGALMA

Az ügylet teljesítése több elemből, amelyek egymáshoz szorosan 
kapcsolódnak, ezáltal adózási szempontból azokat egy ügyletként kell 
kezelni.
Az egyes ügyleti elemeket nem lehet mesterségesen szétválasztani, az 
egyes ügyleti elemeket nem lehet önálló ügyletként kezelni.
Az összetett ügylet adózását az ún. fő ügyleti elem határozza meg, 
amely vevő elsődleges igényét elégíti ki. Ennek alapján adózik az ügylet. 
A teljesítés helyét, időpontját, az adózási módot, az adó mértékét a fő 
ügyleti elem alapján kell meghatározni.
A járulékos ügyletek elemek önálló ügyletként nem adóznak. Azokat 
önmagában a megrendelő nem venné igénybe.
Nem minősítési szempont az adott ügyleti értéke. Nem feltétlenül a 
legnagyobb értékű ügyleti elem az elsődleges ügyleti elem.
Például jármű javítása, ingatlan bérbeadása hangosítással, termék 
értékesítése annak fuvarozásával. 
 



ÖSSZETETT ÜGYLETEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN I.

Példa:
Belföldi cég megbízást kapott egy német cégtől, hogy telephelyén 
található ipari kemencét hőálló kerámiával burkolja be.
A hőálló kerámiát a belföldi cég állítja elő.
Két ügyleti elem különböztethető meg:
1. Hőálló kerámia értékesítése (önmagában termékértékesítés).
2. Burkolási munkák elvégzése (önmagában szolgáltatásnyújtás).
Elsődleges ügyleti elem a burkolási munkák elvégzése.
Az egész ügylet ennek megfelelően szolgáltatásként adózik. A teljesítés 
helyét és időpontját, az adózási módot és az adó mértékét a 
szolgáltatásokra vonatkozó áfa szabályok alapján kell meghatározni.
A hőálló kerámiák értékesítése a szolgáltatásnyújtás részeként adózik, s 
osztja annak adójogi megítélését.

 



ÖSSZETETT ÜGYLETEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN II.

Példa:
„A” belföldi cég megbízást kapott egy német cégtől, hogy egy 
irányítástechnikai berendezést gyártson le.
A magyar cég kötelezett a német cég munkatársait a berendezés 
használatára betanítani.
Két ügyleti elem különböztethető meg:
1. berendezés értékesítése (önmagában termékértékesítés).
2. betanítás elvégzése (önmagában szolgáltatásnyújtás).
Elsődleges ügyleti elem a berendezés értékesítése.
Az egész ügylet ennek megfelelően termékértékesítésként adózik. 
A teljesítés helyét és időpontját, az adózási módot és az adó mértékét a 
termékértékesítésekre vonatkozó áfa szabályok alapján kell 
meghatározni.
A betanítás elvégzése a termékértékesítés részeként adózik, s osztja 
annak adójogi megítélését.

 



ÖSSZETETT ÜGYLETEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN III.

Példa:
„A” belföldi cég ingatlan kivitelezési tevékenységet végez.
„A” cég megbízza „B”belföldi  céget azzal, hogy nyílászárókat gyártson 
le és azokat az ingatlanban építse be.
Két ügyleti elem különböztethető meg:
1. nyílászárók értékesítése (önmagában termékértékesítés).
2. nyílászárók beépítése (önmagában szolgáltatásnyújtás).
Elsődleges ügyleti elem a nyílászárók beépítése.
Az egész ügylet ennek megfelelően szolgáltatásnyújtásként adózik. 
Az ügyletre a fordított adózás vonatkozik, ha mindkét fél belföldön 
nyilvántartásba vett és áfa fizetésére kötelezett adóalany.
A nyílászárók értékesítése a szolgáltatásnyújtás részeként, fordítottan 
adózik.

 



INGATLANNAL ÖSSZEFÜGGŐ ÖSSZETETT ÜGYLETEK

Példa
Egy cég üzleti tárgyalás lebonyolítása érdekében bérbe veszi a szálloda 
különtermét.
A szálloda biztosítja a különteremben a hangosítást, valamint 2 fő 
hoszteszt is, akik a vendégeket fogadják.
A szálloda a bérleti díj összegét 100 000 Ft-ban jelölte, valamint az 
említett kiegészítő szolgáltatások fejében 30 000 Ft-ot számolt fel.
Ebben az esetben a bérleti díjnak 130 000 Ft-nak kell tekinteni.
A kiegészítő szolgáltatások ellenértéke osztja a bérleti díj adójogi 
megítélését.

Az ingatlan bérleti díján felül a bérlőre áthárított költségek (közüzemi 
szolgáltatások, vezetékes telefon és internet, közös költség, bérleti díj) 
is a bérleti díj részét képezik és osztják annak adójogi megítélését.

 



TELJESÍTÉS IDŐPONTJA



TELJESÍTÉS IDŐPONTJA I.

Termékértékesítésként adózó ügylet esetén a birtokba adás napja.
Klasszikus adásvétel esetén a birtokba adás időpontja nem osztható.
Termékértékesítésként adózó generálkivitelezésnél (Áfa tv. 10. § d) 
pont) a tényleges átadás napja, a felek megállapodhatnak 
részteljesítésekben.

Szolgáltatás esetében fő szabály szerint a polgári jog szerinti teljesítés 
időpontja.
Ha a szolgáltatás természetben osztható és nincs akadálya részteljesítés 
kikötésének, akkor a részteljesítés is teljesítés.
Ha a felek folyamatos teljesítésben állapodtak meg, akkor a teljesítés 
időpontját az Áfa tv. 58. §-a alapján kell meghatározni.



TELJESÍTÉS IDŐPONTJA II.

A polgári jog szerint a megrendelőt megilleti a teljesítés jóságának 
ellenőrzése.
A teljesítés akkor áll be, ha a megrendelő részéről az ellenőrzés 
megtörtént, ezáltal módjában áll a szerződésszerű teljesítést igazolni.
Azonban az áfa törvényben rögzített teljesítés fogalom nem teljes 
mértékben alapul a polgári jog rendelkezésein.
Érvényesülnie kell a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének.
A megrendelő ellenőrzési jogosítványainak gyakorlása nem irányulhat  
az adófizetési kötelezettség jogalap nélküli halasztására.
Mindenképpen javasolt a szerződésben rögzíteni a megrendelő 
ellenőrzési jogosítványainak tartalmát, gyakorlásának kereteit és 
módját.
Az ellenőrzés időpontját és eredményét is dokumentálni javasolt.



TELJESÍTÉSIGAZOLÁS I.

A teljesítő fél kérésére kötelező kiállítani, építőipari szolgáltatások esetében 
jogszabály alapján felhatalmazott szervezet igazolja a teljesítést, ha a 
megrendelő ettől elzárkózik.
A teljesítés tényét igazolhatja a szerződésben meghatározott „eredmény” 
elérésének bizonyítása, eredménykötelem hiányában a tevékenység ellátására 
irányuló tevékenység folytatásának igazolása.

A teljesítésigazolás az adójogi teljesítés tényét is dokumentálhatja.
Azonban automatikusan nem tekinthető a teljesítésigazolás kelte az Áfa tv. 
szerinti teljesítési időpontnak.

Kerüljük formális teljesítésigazolás kiállítását (a teljesítésigazolás csupán 
visszahivatkozik a szerződésre).
 



TELJESÍTÉSIGAZOLÁS II. 

- Sok esetben a NAV ellenőrei a teljesítésigazolást „kötelezően” 
kiállítandó dokumentumnak tekintik.

- A teljesítésigazolás önmagában nem bír bizonyító erővel, ha annak a 
teljesítés tényét iratok és/vagy körülmények nem támasztják alá.

- A polgári jog szerint a vevő (megrendelő) részéről a teljesítés 
elismerése (annak igazolása) a teljesítés megállapításának szükséges 
feltétele.

Kúria Kfv. V. 35. 554/2012/7. számú ítéletében (Adó és Vámértesítő 
2014. 1.szám) azt az álláspontot foglalta el, hogy a teljesítés 
szempontjából annak van jelentősége, hogy a számla kibocsátója - mint 
az adó megfizetésére kötelezett fél - elismeri-e a teljesítés 
megtörténtét. 



TELJESÍTÉSIGAZOLÁS III. 

A teljesítésigazolás számos esetben az építési naplóban rögzített utolsó 
munkafolyamot követő időpontban kelteződik.

Ha a vállalkozás a teljesítésigazolás keltét tekinti teljesítési időpontnak, 
akkor ennek jogszerűségét a NAV részéről vélhetően vitatni fogják.

A revizorok vélhetően azt az álláspontot képviselik, hogy a 
munkafolyamatok lezárását kell teljesítési időpontnak tekinteni.

Ilyen helyzetben azt kell igazolni, hogy a munkavégzés befejezése még 
nem eredményezte a teljesítést.

Ennek indokát alá kell támasztani. Ez lehet az is, hogy a megrendelőnek 
csak később állt módjában a teljesítés megvalósulásának ellenőrzése.

Álláspontom szerint általában nem lehet hivatkozási alap, hogy a 
vállalkozás megbízójától még nem vették át a munkát.

Ugyanis a teljesítést a vállalkozás és a megbízója viszonylatában kell 
értelmezni.

 



MÓDOSÍTÓ ÉS ÉRVÉNYTELENÍTŐ 
SZÁMLA



FOGALMI ELTÉRÉS LÉNYEGE

Megítélésem szerint módosítani azt a számlát lehet, amely a számlán 
feltüntetett teljesítési időpontban tényleges megtörtént ügyletről 
került kiállításra.
A módosítás célja az adóalap, az adó, illetve a számla egyéb adatainak 
megváltoztatása.
 A módosító számlában az eredeti számlában feltüntetett teljesítési 
időpontot kell szerepeltetni
Teljesítés hiányában a számlát nem lehet módosítani, csak törölni 
(érvényteleníteni).
Tehát az eredeti számlán feltüntetett teljesítési időponttal új számla 
nem készül a címzett részére.
Két lépésben elvégzett módosítás esetén az érvénytelenítő számla 
tartalmában módosító számla.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28
	Dia 29

