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ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ – ÁFA 

2017.01.01.-től érvényben lévő változások 

 

- Egyik legfontosabb változás, mely minden áfa alanyt érint, az számlakiállításhoz 
kapcsolódik, azonban áfa határhoz kötött.  
Ha a számla kelte 2017.01.01 vagy azt követő, s a számla áfa tartalma eléri vagy 
meghaladja a 100.000 Ft-ot, akkor kötelező a vevő adószámát feltüntetni a számlán. 
(Természetesen magánszemély felé történő számlázás esetén nincs ilyen teendő)  
Ha nem kerül feltüntetésre mindkét fél adószáma a számlán, akkor a levonási jog a 
számla javításáig nem gyakorolható. (Ha a számla javításra kerül, akkor a levonási 
jogot utólag 2 évig lehet érvényesíteni) 
Kérjük, számla befogadása során is ellenőrizzék, hogy ha a befogadott számla áfa 
tartalma eléri vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot, akkor rajta legyen az adószámuk. 
Javasoljuk, hogy összegtől függetlenül minden esetben írják rá a kimenő számlákra a 
vevő adószámát, így a partnerek biztosan nem fognak számlát visszaküldeni javításra 
egy esetleges adószám fel nem tüntetés hiánya miatt. 
 

- Alanyi adómentesség határa 2017.01.01-től 8.000.000 Ft-ra emelkedik. (2016-ig 
6.000.000 Ft volt) 

Fordított adózás: 

- olyan ingatlan létrehozása, bővítése, vagy egyéb megváltoztatásra irányuló építési-szerelési 

tevékenység, melyet egyszerű bejelentéshez kötöttek, is fordított adózás alá fog tartozni. 

 

 

ÁFA kulcs változás 

 

2016 27% 18% 
 
 
 

2017 

18% 5% 5% 
étkezőhelyi vendéglátásban az 

étel- és a helyben készített, 
nem alkoholtartalmú 

italforgalom 

az élelmezési célra alkalmas 
baromfihús (frissen, hűtve vagy 

fagyasztva 

friss tej (az anyatej, az 
UHT és az ESL tej 

kivételével) 

internet-hozzáférési 
szolgáltatás 

friss, héjas madártojás 
értékesítése  
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27 % → 18%: 

 
1) Internet-hozzáférési szolgáltatás: 

Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és 
ezáltal az internet lényegében valamennyi végpontjával összekapcsolási lehetőséget biztosít, 
tekintet nélkül az alkalmazott hálózati technológiára és a használt végberendezésre. (kizárólag 
a tényleges internet szolgáltatás nyújtása) 

 

2) Étkeztetési, vendéglátói tevékenység: (Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a 
helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom) 
 

Ennek alkalmazásához együttesen több feltételnek kell megfelelnie a szolgáltatásnak. 
Elsődleges a szolgáltatás jelleg érvényesülése, azon túl meg kell felelni a statisztikai 
besorolásra alapozva meghatározott tevékenységi körnek, valamint az adott 
szolgáltatáscsoportba illeszkedő tevékenységnél is csak bizonyos termékkör kiszolgálása 
esetén lehet a kedvezményes adómértéket alkalmazni.  
 
 
Ahhoz, hogy az adott ügylet e pont alapján 18%-os adómérték alá tartozzon, a következő 
feltételeknek kell együttesen fennállnia: (ha ezek közül bármelyik nem teljesül, az adott 
ügyletre a kedvezményes áfa kulcs nem alkalmazható.) 

- az Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia,  
- ennek a szolgáltatásnak a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 

2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ 55.30.1 alá kell 
tartoznia,  

- szolgáltatásnak étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra kell 
vonatkoznia. 

 
A helyben készített, nem alkoholtartalmú italok körébe olyan italok tartoznak, mint pl. a 
gyümölcsből, zöldségből helyben préselt vagy facsart innivaló, illetve a helyben készített 
alkoholmentes koktél, turmix, tea, limonádé, kávé. A helyben készített, nem alkoholtartalmú 
italok körébe tartozik a jellemzően gyorséttermekben használt italkészítő automatából a 
sűrítményből szódavíz hozzáadásával kiszolgált szénsavas üdítőital is. 
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I. Szolgáltatás fogalma: 

 
 Az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek kész- vagy 
félkész ételek és/vagy italok emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket az 
azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek. Az ételek 
és/vagy italok értékesítése csak az egyik összetevője a teljesítésnek, amelyben a 
szolgáltatások vannak túlsúlyban. 
 
Szolgáltatásnyújtásnak történő minősítéshez nem feltétlenül szükséges, hogy az ételt, italt 
felszolgálják, tehát az önkiszolgáló étkezőhelyeken is megvalósulhat szolgáltatásnyújtás. Így 
abban az esetben, ha az étel, helyben készített alkoholmentes ital helyben fogyasztásra történő 
értékesítése úgy valósul meg, hogy a helyben fogyasztáshoz megfelelő környezet eszközök 
(pl. asztal, ülőalkalmatosság, evőeszközök, szalvéta, stb.), és azok tisztántartása biztosított 
(szemetes, takarítás, leszedés), szolgáltatásnyújtás valósul meg attól függetlenül, hogy azokat  
(részben vagy egészben) közvetlenül az étel, helyben készített ital értékesítője vagy más 
személy biztosítja.  
Ennek megfelelően szolgáltatásnyújtás történik pl. a plázák éttermi részén megvalósuló, 
helyben történő fogyasztásra való értékesítés esetén akkor is, ha az étel elfogyasztásához 
használt asztalt, széket vagy pl. a fogyasztáshoz kapcsolódó mosdó használatot, illetve 
előzőek tisztán tartását részben vagy egészben nem (illetve nem közvetlenül) az étel, helyben 
készített alkoholmentes ital értékesítője biztosítja. 
 
A megfelelő besorolás alá tartozó vendéglátó egység elvitelre történő értékesítésének 
termékértékesítéskénti vagy szolgáltatásnyújtáskénti megítélése során a vevő elviteli vagy 
helyben fogyasztási szándéka a meghatározó. Például, ha a vevő az étteremből, cukrászdából 
elvitelre kéri az ételt, süteményt, majd amikor becsomagolva átveszi, mégis leül egy asztalnál, 
és azt ott helyben elfogyasztja, akkor az emiatt nem tekinthető szolgáltatásnyújtásnak, hanem 
az eredeti szándékának megfelelően kezelendő, termékértékesítésként, az annak megfelelő 
adómértékkel. 
 
A fentiek alapján kiemelendő, hogy az Áfa tv. értelmében nem attól minősül szolgáltatásnak 
az ügylet, hogy az ételt, italt helyben elkészítik, hanem az teszi szolgáltatássá az ügyletet, ha 
az elkészített étel, ital értékesítését az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő 
szolgáltatások kísérnek, mely szolgáltatáselemek dominálnak az ügyletben. 
 
Nem szolgáltatásnyújtás, hanem termékértékesítés valósul meg például a következő 
esetekben:  
- az étel, helyben készített alkoholmentes ital elvitelre történő értékesítésekor,  
- az étel, helyben készített alkoholmentes ital olyan értékesítésekor, amely a házhoz szállítást 
is magában foglalja, 
- az étel, helyben készített alkoholmentes ital olyan körülmények között történő 
értékesítésekor, amikor a helyben fogyasztáshoz legfeljebb pult vagy „körbefutó deszka” 
biztosított (jellemzően ide tartoznak pl. lángossütők, pecsenyesütők piaci, illetve büfé 
kocsiból történő értékesítései). 
A palackos üdítő ugyanakkor nem válik helyben készített itallá pusztán azáltal, hogy az adózó 
azt kitölti és a kitöltött üdítőt pl. citromkarikával ízesíti, díszíti. 



 

4/8 

 

 
II. A statisztikai besorolás elvei, kérdései  

 
A kedvezményes adómérték alkalmazhatóságának második feltétele, hogy az adóalany által 
végzett ügylet az SZJ 55.30.1. éttermi szolgáltatás kategóriába tartozzon.   
 
 

a. 55.30.11 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás  
 
Idetartozik: az ételek és italok elkészítése és pincér általi felszolgálása olyan éttermek, 
kávéházak és hasonló étkezőhelyek által, amelyek asztalnál (pultnál, vagy bárpultnál) 
ülő egyéni vendégek számára történő felszolgálással teljes szolgáltatást nyújtanak 
szórakoztató műsorral vagy anélkül.  

 
Az SZJ 55.30.11 szolgáltatást nyújtó tipikus vendéglátó egység kategóriák:  
Étterem, szállóvendégeken kívül másokat is kiszolgáló szállodai étterem, vendéglő, 
kávéház (melegkonyhás), söröző (melegkonyhás), pizzéria, a hajók fedélzetén önálló 
egységként működtetett étterem, cukrászda stb. 

 
Nem ide tartozik:  
-  Az ital étel nélküli felszolgálása (55.40.10). 
A „nem ide tartozik az ital étel nélküli felszolgálása” megjegyzés azt jelenti, hogy ha a 
vendég olyan vendéglátó-ipari egységben fogyaszt, ami nem rendelkezik 
melegkonyhával, akkor a szolgáltatás az SZJ 55.40.10 tételébe tartozik, így arra a 
kedvezményes adómérték nem alkalmazható. 
A „nem melegkonyhás” kitétel azt jelenti, hogy nincs helyben ételkészítés, azonban 
nem a helyszínen készített egyszerű étel (kelt és zsíros tésztából készített finom 
pékáru, pogácsa, szendvics stb.) értékesíthető. 
Amennyiben azonban melegkonyhával rendelkező étteremben fogyasztanak étkezés 
nélkül helyben készített nem alkoholtartalmú italt (például csak kávét vagy helyben, 
frissen csavart narancslét), az tartozhat a kedvezményes adómérték alá. 

 
 

b. 55.30.12 Étkeztetés járművön  
 
Idetartozik: az ételek és italok elkészítése és felszolgálása közlekedési eszközön, 
például vasúti étkezőkocsiban vagy hajón. A teljes szolgáltatás általában asztalnál 
(pultnál, vagy bárpultnál) ülő egyéni vendégek számára, pincér által történik. 

 
 

c. 55.30.13 Önkiszolgáló étkeztetés  
 
Idetartozik: az étel és ital készítése, felszolgálás (pincérszolgáltatás) nélkül olyan 
étkezőhelyen, ahol ülőhely rendelkezésre áll.  

 
Az SZJ 55.30.13 szolgáltatást nyújtó tipikus vendéglátó egység kategóriák: 
gyorsétterem, büfé (melegkonyhás). 
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d. 55.30.14 Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás  

 
Idetartozik: például a hal- és pecsenyesütő bódék, ülőhely nélküli gyorsétkezdék, 
elvitelre készítő étkezdék stb. étel- és ital kiszolgálása. Ezek az étkezőhelyek általában 
nem biztosítanak ülőhelyet vendégeik számára és nem szállítanak házhoz.  
Idetartozik: a mozgó fagylalt- és süteményárusítás is.  

 
Az SZJ 55.30.14 szolgáltatást nyújtó tipikus vendéglátó egység kategóriák:  
büfé (hidegkonyhás), pecsenyesütő, kolbász- és hurka-sütő, halsütő, lángossütő, 
kürtőskalácssütő stb.  

  
 
 
Az alábbi tevékenységes NEM kerültek bele a kedvezményes adózás hatálya alá: 
 

• SZJ 55.51.10 Munkahelyi étkeztetés (nem kedvezményes adómérték) 
• 55.52 Közétkeztetés (nem kedvezményes adómérték) 

 
 
III. Étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom meghatározásának 

szempontjai  
 
A kedvezményes adómérték alkalmazhatósága szempontjából meghatározó 
jelentősége van annak is, hogy az adott étkezőhelyi vendéglátás keretében milyen étel- 
italforgalom valósul meg. 

 
A kedvezményes kulcs alkalmazhatóságához nem szükségszerű, hogy egy adott 
szolgáltatás keretében étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú ital 
fogyasztására is sor kerüljön. Mindemellett, ahogy az előzőekben már szerepelt, 
jellemzően nem tartozik az SZJ 55.30.1 alá az olyan szolgáltatás, amelynek keretében 
kizárólag italforgalom valósulhat meg, így a kizárólag italforgalmat tartalmazó 
szolgáltatás csak abban az esetben tartozik kedvezményes adómérték alá, amennyiben 
a felszolgált ital helyben készített és nem tartalmaz alkoholt, valamint az SZJ 55.30.1 
alá tartozó étkezőhelyi vendéglátás keretében valósul meg. 

 
Amennyiben a szolgáltató nem határozza meg külön a forgalom és az azon kívüli 
italforgalom adóalapját (ide tartozik például az az eset, amikor a szolgáltató fix áron 
korlátlan étel és italfogyasztást biztosít a vendégeinek), és e megosztást nem jeleníti 
meg a szolgáltatást kísérő bizonylaton, akkor a szolgáltatás egészére 27 százalékos 
adómérték alkalmazandó. 
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27% → 5 %: 

 

1) Baromfi élelmezési célra alkalmas húsa: (0105 vtsz.)  
 

� 0105 vtsz. alá tartozik: Közönséges házityúj, kacsa, a liba, a pulyka és a gyöngytyúk.  
 

� A 0105 vtsz alá tartozó baromfi húsát, vágási melléktermékét, vagy belsőségét abban 
az esetben kell élelmezési célra alkalmasnak tekinteni, amennyiben azt az illetékes 
hatóság emberi fogyasztásra, illetve emberi fogyasztásra szánt élelmiszer 
előállításához felhasználhatónak minősítette. A minősítés szempontjából a jövőbeni 
felhasználási cél nem releváns. Kedvezményes áfakulcsú a hús abban az esetben is, ha 
emberi fogyasztásra alkalmas, de abból később állateledelt (például kutyák vagy 
macskák etetésére szolgáló konzervet) készítenek. 
 

� Lehet a hús gyengén cukrozva vagy cukros vízzel meglocsolva, illetve fehérjét bontó 
enzimekkel (például papainnal) kezelve, és porhanyósító eljáráson ment keresztül, 
lehet továbbá vágva, szeletelve, aprítva (darálva) is. (darált húsok keverékeinek 
esetében a legnagyobb arányban jelen lévő alkotórész alapján kell osztályozni a 
terméket) 
 

� Nem tartoznak azonban a 0105 vtsz. alá más szárnyasok, még akkor sem, ha azokat 
„háztájiként” tenyésztik, például a galamb, a vadkacsa, a vadliba, a fácán, a fogoly, a 
fürj. 
 

� Nem tartozik a törvény hatálya alá: nyers fűszerezett hús, fűszerek, olaj, különféle 
savak (például ecet) stb. hozzáadása, valamint a sózás, sós lében tartósítás vagy a 
füstölés (például füstölt libacomb 0210 vtsz.). 
 
 
 

2) Madártojás:(Madártojás héjában, frissen vtsz. 0407-ből) 
 

� A hivatkozott 0407 vtsz. alá tartozik a keltetésre szánt megtermékenyített tojás és 
minden más madártojás, frissen (hűtve is). 

o Az ide tartozó madártojások legfeljebb tisztítási és/vagy fertőtlenítési eljáráson 
mehetnek keresztül.  

 
� Nem megengedett az olyan hőkezelési eljárás, melynek következtében a tojás 

anyagszerkezete megváltozik. A friss tojás esetében nem megengedett továbbá 
tartósítási eljárás. 
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3) Lakóingatlan: (Változás 2016.01.01-től, egyes változások 2017.01.01-től) 

 

� kedvezményes ingatlan áfa kulcs azokat az új építésű lakásokat érinti, ahol 

• többlakásos társasház esetén nem nagyobb, mint 150 nm a hasznos alapterület, 
• egylakásos családi ház esetén a hasznos alapterület nem nagyobb, mint 300 nm. 

� azok a lakások/lakóingatlanok tartoznak a törvény hatálya alá, amelyek első rendeltetésszerű 

használatbavétele még nem történt meg, vagy az első rendeltetésszerű használatbavétele 

megtörtént, de a használatbavétel és az értékesítés között még nem telt el két év. 

� lakóingatlannak minősül a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy 

lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. 

� kedvezményes adókulcs alkalmazhatóságának egyik jogszabályban előírt feltétele, hogy az 

értékesítésre kerülő, új lakóingatlan megfeleljen az összes hasznos alapterületre vonatkozó 

feltételnek. 

összes hasznos alapterület számítása során figyelembe kell venni az összes építményszint 
hasznos alapterületét, azaz a helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy 
egészbenközrefogott tér vízszintes vetületben számított területének azon részét, amelyen a 
belmagasság legalább 1,90 méter. Építményszint alatt az építmény mindazon használati 

szintje értendő, amelyen helyiség van, azzal, hogy nem minősül építményszintnek a padlás, 

valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más 

helyiség nincs. 

a. A padlást (beépítetlen tetőteret) –az összes hasznos alapterület áfa szempontból történő 

számításakor nem kell figyelembe venni. 

 

b.  Az olyan beépített tetőtér: a beépített tetőterek azon alapterületét, amelynek szabad 

belmagassága legalább 1,90 méter, az összes hasznos alapterület áfa szempontból történő 

számításakor figyelembe kell venni. 

 

c. A pinceszint – az összes hasznos alapterület fent ismertetett fogalmára, valamint az OTÉK 1. 

számú melléklet 99. pontjára figyelemmel – építményszintnek minősül, ezért azt figyelembe 

kell venni az összes hasznos alapterület áfa szempontból történő számításakor, különös 

tekintettel arra is, hogy a pinceszinten általában tároló helyiség létesül, amelynek szabad 

belmagassága legalább 1,90 méter. 

 

 

� Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség 

még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, 

a gazdasági épület 
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18% →5%: 

 

1) Friss tej (az anyatej, az UHT és az ESL tej kivételével): (vtsz. 0401 10 vagy 0401 
20 alá tartozzon.) 

 
�  „Tej” megnevezés alatt a teljes tejet vagy a részben vagy teljesen lefölözött tejet kell 

érteni. 
 

�  Az alszámos besorolás esetében azt kell figyelembe venni, hogy a tej mennyi tejzsírt 
tartalmaz. A 0401 10 vtsz. alá tartozik a tej legfeljebb 1% zsírtartalommal. A 0401 20 
vtsz. alá tartozik a tej 1%-ot meghaladó, de legfeljebb 6% zsírtartalommal. Ebből 
következően a 1,5%; 2,8% illetve 3,5% zsírtartalmú tejek a 0401 20 vtsz. alá 
tartoznak. 

 
�  A tej lehet pasztörizálva, csírátlanítva vagy másképpen tartósítva, homogenizálva 

vagy peptonizálva is; de nem tartozik ide az a tej és tejszín, amelyet sűrítettek vagy 
hozzáadott cukorral vagy más édesítő anyagokkal édesítettek. 
 

� nem lehet ultramagas hőmérsékleten kezelt tej vagy ESL tej, illetve anyatej. 
 

 
 


