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Személygépkocsi kiskereskedők tevékenységi körei 

 

1. adóköteles személygépkocsi értékesítés (új és használt gépjármű) 

 

2. használt gépjárművek értékesítése (árrés adózás) 

 

3. tesztautó üzemeltetése 

 

4. személyigépkocsi javítás (egyedi, garanciális) 

 

5. Szgk. bérbeadás, lízing 

 

6. adómentes kiegészítő tevékenységek (biztosítás és hitelügyintézés, 

műszaki vizsga vizsgáztatás és környezetvédelmi ellenőrzés) 
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A személygépkocsival rendelkező vállalkozásokra vonatkozó szabályok 

 

1. személygépkocsi beszerzés,  

 

2. személygépkocsi bérbevétel, lízing 

 

3. személygépkocsi üzemeltetése, 

 

4. személygépkocsi magáncélú használat 

 

5. személygépkocsi eladása 
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Az Európai Unió Bírósága C-277/09 sz. RSB ügy 53. pont 

„….az adóalanyok általában szabadon választhatják meg azt a szervezeti struktúrát, és azokat 

a szerződéses feltételeket, amelyeket a legmegfelelőbbnek ítélnek gazdasági tevékenységük 

végzéséhez és adóterheik csökkentéséhez.” 

 

 

 

Az Európai Unió Bírósága a C-103/09. sz. Weald Leasing ügy 27. pont 

„…az adóalanyoknak joguk van az üzleti tevékenység folytatásának legkevésbé 

adóztatott módját választani…” 

 

 

 

Az adóoptimalizáció nem tilos
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Európai Unió Bírósága → C-97/90. sz. Lennartz jogeset 

 

„….nyilvánvaló, hogy amennyiben egy adóalany javakat vásárol és azokat 

magáncélra használja, ezt úgy tekintik, hogy ellenszolgáltatásért szolgáltatást 

nyújt, és ezt a szolgáltatásnyújtás költsége alapján adóztatják meg….. 

 

…..az az adóalany, aki gazdasági tevékenységének céljára javakat használ, 

jogosult azok beszerzésekor a input adó levonására, akármilyen kicsi is az üzleti 

használat aránya.” 

 
 Standstill clause

2006/112/EK irányelv a közös hozzáadottértékadó-rendszerről  (Héa-irányelv)

176. cikk

a tagállamok fenntarthatnak minden olyan korlátozást, amelyet az csatlakozó 

tagállamok esetében a csatlakozás időpontjában hatályos nemzeti jogszabályaik előírnak
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Személygépkocsi minősítése

az ÁFA rendszerében

Nem új személygépkocsi

első forgalomba helyezéstől számítva 

több, mint 6 hónap, vagy 6000 km

Új személygépkocsi → Áfa tv 259. §

– első forgalomba helyezéstől számítva 

max. 6 hónap, vagy 6000 km
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Használt személygépkocsi kereskedő = viszonteladó 

 

viszonteladó (a törvény erejénél fogva):  

 

minden olyan adóalany, aki (amely) ilyen minőségében továbbértékesítési céllal 

használt ingóságot (pl. szgk-t) 

- szerez be,  

- importál, vagy  

- e körben - megbízás alapján - bizományosként jár el 

 

 
 

13



Használt ingóság fogalma:

olyan műalkotásnak, gyűjteménydarabnak és régiségnek nem minősülő ingó termék, 

amely adott, illetőleg kijavítása vagy rendbehozatala utáni állapotában 

eredeti rendeltetésének megfelelően használható
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Használt személygépkocsi kereskedelem

választás az ÁFA rendszerében

Általános szabályok alkalmazásához

Külön bejelentés szükséges

Főszabály: Árrés szabályozás

Áfa tv 213-227. §

„automatikus”

Alanyi adómentességet választó adóalany nem alkalmazhatja 

az árrés adózást

Az adózó év végéig bejelentheti a különbözet szerinti adózásból

a kilépését, de a készletet csak áfa kötelesen adhatja el
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Viszonteladó nem gyakorolhat levonási jogot → Áfa tv 222. § 

 

használt ingóság  

• beszerzéséhez, 

• Közösségen belüli beszerzéséhez, 

• importjához  

kapcsolódó előzetesen felszámított adóra 

 
 

A használt személygépkocsi kijavításához és rendbehozatalához 

kapcsolódó áfa levonható, ugyanis erre a levonási tiltás nem vonatkozik 
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Szgk. termékértékesítési folyamat szereplői árrés adózásnál

ELADÓ

VISZONTELADÓ
végső

VEVŐ
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Speciális eladók 
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Speciális eladók → kizárólag Közösség területéről
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Speciális eladók → kizárólag Közösség területéről

1. nem adóalany 

2. adóalany, de a  termék a 87. § szerint mentes

3. alanyi adómentes

4. másik viszonteladó
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Speciális eladók → kizárólag Közösség területéről

1. nem adóalany 

2. adóalany, de a  termék a 87. § szerint mentes

3. alanyi adómentes

4. másik viszonteladó

Viszonteladó felelőssége

az eladó adójogi 

státuszának ellenőrzése
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Német

Árrésadózó

adóalany

Magyar

Árrésadózó

adóalany

Használt szgk.

értékesítés

Adómentes közösségen belüli termékbeszerzés→ Áfa tv 20. §

igazolni kell:

hogy az eladó a saját tagállamában megfelel 

a Héa-irányelv 312-325. cikkeinek
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Német

Árrésadózó

adóalany

Magyar

Árrésadózó

adóalany

Használt szgk.

értékesítés

Német

Közvetítő

adóalany

Jutalék

számla

Német

Fuvarozó

adóalany

Fuvar

számla

Fordított adózás 

Fordított adózás 

Példa:
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Speciális eladó 

- számláján nem szerepel ÁFA összeg

- ha az eladó nem adóalany, akkor „vételi jegyet” állít ki

a viszonteladó
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Viszonteladó adóalapja = az adóval csökkentett árrés

+ Értékesítési ár

− beszerzési ár

= árrés

– ÁFA

= adóalap

árrés bruttó összeg, tehát

az adó alapját felűlről lefelé kell

meghatározni

szorzó: 21,26 
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Viszonteladó számlája

- felszámított áfa-t nem lehet feltüntetni

- árrésadózás alkalmazására utalni kell

"különbözet szerinti szabályozás használt cikkek"
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Viszonteladó nyilvántartása

Főszabály: egyedi 

- termékenkénti árrés

nyilvántartás

globális

- választás

- 50.000 Ft/db nagyobb

beszerzési árnál nem

alkalmazható

- árréstömeg nyilvántartás

adókulcsonként és időszakonként

nyitó-záró leltár
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- Beszerzés, 

- Üzembenntartáshoz szükséges szolgáltatás, 

- Bérleti díj 

- Üzemanyag levonási tilalom 
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Főszabály → Áfa tv124. §

nem vonható le az előzetesen felszámított áfa 

 

– személygépkocsi beszerzése, 

– személygépkocsi üzemanyag beszerzése 

– parkolás, úthasználat 

 

esetében 
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Szgk. beszerzési ÁFA teljesen levonható → Áfa tv125. §

Ha 

 

– a beszerzés továbbértékesítési célból történt,  
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Továbbértékesítési cél → Áfa tv 259. § 22. pont  

 

- nincs saját használat 

- csak a kereskedelemben szokásos értékváltozás 

beszerzés

továbbértékesítés

Nincs saját használat pl. tárgyi eszközként
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Szgk. beszerzési ÁFA teljesen levonható → Áfa tv125. §

Ha 

 

– a beszerzés továbbértékesítési célból történt,  
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Szgk. beszerzési ÁFA teljesen levonható → Áfa tv125. §

Ha 

 

– a beszerzés továbbértékesítési célból történt,  

 

– túlnyomórészt bérbe adják (időtartam 90 %-ában) 
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Szgk. beszerzési ÁFA teljesen levonható → Áfa tv125. §

Ha 

 

– a beszerzés továbbértékesítési célból történt,  

 

– túlnyomórészt bérbe adják (időtartam 90 %-ában) 

 

– igazoltan túlnyomó részben taxiszolgáltatás nyújtására használják 
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Szgk. beszerzési ÁFA teljesen levonható → Áfa tv125. §

Ha 

 

– a beszerzés továbbértékesítési célból történt,  

 

– túlnyomórészt bérbe adják (időtartam 90 %-ában) 

 

– igazoltan túlnyomó részben taxiszolgáltatás nyújtására használják 

 

– halottszállító szgk. 
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Szgk üzemeltetéséhez, 

fenntartásához szükséges 

szolgáltatás ÁFA-ja
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Szgk üzemeltetéséhez, 

fenntartásához szükséges 

szolgáltatás ÁFA-ja

50 %-a 

levonható
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Szgk üzemeltetéséhez, 

fenntartásához szükséges 

szolgáltatás ÁFA-ja

50 %-a 

levonható

100 %-a 

levonható

Ha az ellenérték legalább 

50%-a beépül a 15. § 

szerinti szolgáltatás 

adóalapjába

(közvetített szolgáltatás)
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Szolgáltató Bizományos

Megbízó

szolgáltatás

számla

közvetített

szolgáltatás

számla
szolgátatásnyújtás

Közvetített szolgáltatás

a tényleges szolgáltató a

Bizományossal szerződik, aki

szolgáltatást + jutalékot számláz
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Szgk bérleti díj

 ÁFA-ja

50 %-a 

levonható
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Szgk bérleti díj

 ÁFA-ja

50 %-a 

levonható

100 %-a 

levonható
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Szgk bérleti díj

 ÁFA-ja

50 %-a 

levonható

100 %-a 

levonható

az ellenérték 

legalább 50%-a 

beépül a 15. § 

szerinti szolgáltatás 

adóalapjába

(közvetített 

szolgáltatás)
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Szgk bérleti díj

 ÁFA-ja

50 %-a 

levonható

100 %-a 

levonható

az ellenérték legalább 

50%-a beépül a 15. § 

szerinti szolgáltatás 

adóalapjába

(közvetített szolgáltatás)

Adóalany dönt

a 125/A. §

alkalmazásáról

adóköteles 

tevékenységhez 

hasznosítja
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Szgk 

parkolás, 

úthasználati díj 

ÁFA-ja

Nem  

levonható
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Szgk 

parkolás, 

úthasználati díj 

ÁFA-ja

Nem  

levonható

100 %-a 

levonható
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Szgk 

parkolás, 

úthasználati díj 

ÁFA-ja

Nem  

levonható

100 %-a 

levonható

Ha az ellenérték beépül 

a 15. § szerinti 

szolgáltatás 

adóalapjába

(közvetített 

szolgáltatás)
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Szgk 

parkolás, 

úthasználati díj 

ÁFA-ja

Nem  

levonható

100 %-a 

levonható

Ha az ellenérték beépül 

a 15. § szerinti 

szolgáltatás 

adóalapjába

(közvetített 

szolgáltatás)

Össztömeg > 3,5 tonna
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Szgk 

Üzemanyag  ÁFA-ja

Nem  

levonható
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Szgk 

Üzemanyag  ÁFA-ja

Nem  

levonható

100 %-a 

levonható
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Szgk 

Üzemanyag  ÁFA-ja

Nem  

levonható

100 %-a 

levonható

Továbbértékesítési cél
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Kereskedő

Szgk. beszerzése

tesztautó

céjára

felhasználási cél

még nem ismert
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Kereskedő

Szgk. beszerzése

tesztautó

céjára

felhasználási cél

még nem ismert

Beszerzési

ÁFA nem vonható le
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Kereskedő

Szgk. beszerzése

tesztautó

céjára

felhasználási cél

még nem ismert

Beszerzési

ÁFA nem vonható le

Beszerzési

ÁFA levonható
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Kereskedő

Szgk. beszerzése

tesztautó

céjára

felhasználási cél

még nem ismert

Beszerzési

ÁFA nem vonható le

Beszerzési

ÁFA levonható

ha a felhasználás mégis 

tesztautó, akkor fizetendő 

ÁFA 
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Kereskedő

Szgk. beszerzése

tesztautó

céjára

felhasználási cél

még nem ismert

Beszerzési

ÁFA nem vonható le

Beszerzési

ÁFA levonható

ha a felhasználás mégis 

tesztautó, akkor fizetendő 

ÁFA 

Későbbi továbbértékesítés

ÁFA mentes
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Tesztautó áfa 

 

nem vonható le az előzetesen felszámított áfa, mert 

 

– a beszerzés nem továbbértékesítési céllal történik, hanem 

– a személygépkocsit tárgyi eszközként használják 

 
Kúria ítélete → AVÉ 2016/4., Kfv. V.35.785/2014/5.  

Megoldás: 

• bérelni kell a tesztautót, majd

• megvásárolni a bérbeadótól
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Nagykereskedő

Kft.

Kiskereskedő

Kft.

Szgk. 

bérbeadás

Potenciális szgk.

vevő

Tesztautó

használat

Tesztautó ÁFA levonható bérleti szerződés alkalmazásával
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KIVA-s Kft BÉRBEVEVŐ Kft
Szgk

bérbeadás

Nincs bevétel
ÁFA levonás,

Költség elszámolás
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Tárgyi eszköz a beszerzési ÁFA teljesen levonható → Áfa tv125. §

Ha 

 

– bérbeadott szgk. 

 

– bérbevett és adóköteles tevékenységhez használt szgk. 

 

– taxi 

 

– halottszállító szgk. 
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Személygépkocsi tárgyi eszköz – levonási korrekció → Áfa tv135. § és 153/C. § 
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Személygépkocsi tárgyi eszköz – levonási korrekció → Áfa tv135. § és 153/C. § 

 

– 60 hónapos figyelési időszak 
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Személygépkocsi tárgyi eszköz – levonási korrekció → Áfa tv135. § és 153/C. § 

 

– 60 hónapos figyelési időszak 

 

– adóév utolsó bevallásában 1/5 részben korrigálni kell az előzetesen felszámított adót, 

ha a levonási tényezőkben az eredeti levonáshoz képest változás áll be, 
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Személygépkocsi tárgyi eszköz – levonási korrekció → Áfa tv135. § és 153/C. § 

 

– 60 hónapos figyelési időszak 

 

– adóév utolsó bevallásában 1/5 részben korrigálni kell az előzetesen felszámított adót, 

ha a levonási tényezőkben az eredeti levonáshoz képest változás áll be, 

 

pl.  

személygépkocsi beszerzés áfa levonásra jogosító bérbeadás céljára, de a 2. évtől nem 

teljesül a 90%-os feltétel, akkor a levonható adó csökken 
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Szgk. tárgyi eszköz – értékesítés – levonási korrekció → Áfa tv136 § 
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Szgk. tárgyi eszköz – értékesítés – levonási korrekció → Áfa tv136 § 

 

– 60 hónapos figyelési időszakon belül értékesítik, és  
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Szgk. tárgyi eszköz – értékesítés – levonási korrekció → Áfa tv136 § 

 

– 60 hónapos figyelési időszakon belül értékesítik, és  

 

a)  a tárgyi eszköz beszerzéséhez le nem vonható előzetesen felszámított áfa kapcsolódott, 

annak értékesítésekor azonban fizetendő adója keletkezik, akkor a korábban le nem 

vont áfa meghatározott (az értékesítés hónapjára, valamint a figyelési időszak hátralevő 

hónapjaira időarányosan eső) hányadát pótlólag levonásba helyezheti 
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Szgk. tárgyi eszköz – értékesítés – levonási korrekció → Áfa tv136 § 

 

– 60 hónapos figyelési időszakon belül értékesítik, és  

 

a)  a tárgyi eszköz beszerzéséhez le nem vonható előzetesen felszámított áfa kapcsolódott, 

annak értékesítésekor azonban fizetendő adója keletkezik, akkor a korábban le nem vont 

áfa meghatározott (az értékesítés hónapjára, valamint a figyelési időszak hátralevő 

hónapjaira időarányosan eső) hányadát pótlólag levonásba helyezheti 

 

b)  a tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított adója levonható 

volt, ám a tárgyi eszköz értékesítésekor az adóalanyt adófizetés nem terheli, akkor a 

korábban levont áfa meghatározott - az értékesítés hónapjára, valamint a figyelési 

időszak hátralevő hónapjaira időarányosan eső - hányadát pótlólag le nem vonható áfa-

ként (pótlólagosan fizetendő adóként) köteles elszámolni. 
 

Pl. Bérbeadásra beszerzett személygépkocsi 

figyelési időszakon belül történő értékesítésekor 

ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni

69



• biztosítási és hitel ügyintézés, 

• műszaki vizsga, és  

• környezetvédelmi ellenőrzés. 
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Bejövő számlában

felszámított ÁFA

Levonható
Részben 

levonható

Nem

vonható le

ÁFA

megosztása
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ÁFA

megosztása
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ÁFA

megosztása

Tételes

elkülönítés
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ÁFA

megosztása

Tételes

elkülönítés

Tételesen el nem

különíthető rész
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ÁFA

megosztása

Tételes

elkülönítés

Arányosítás

Tételesen el nem

különíthető rész
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ÁFA

megosztása

Tételes

elkülönítés

Arányosítás

törvényi képlettel

(árbevétel arányos)

egyedi módszer

alapján

Tételesen el nem

különíthető rész
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Előzetesen

felszámított

ÁFA

Levonási tilalom alá eső

beszerzéshez kapcsolódó 

(tételesen elkülöníthető)

Adólevonásra jogosító

értékesítéshez kapcsolódó

(tételesen elkülöníthető)

Adólevonásra n e m jogosító

értékesítéshez kapcsolódó

(tételesen elkülöníthető)

Vegyes 

(tételesen n e m elkülöníthető)
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Előzetesen

felszámított

ÁFA

Levonási tilalom alá eső

beszerzéshez kapcsolódó 

(tételesen elkülöníthető)

Adólevonásra jogosító

értékesítéshez kapcsolódó

(tételesen elkülöníthető)

Adólevonásra n e m jogosító

értékesítéshez kapcsolódó

(tételesen elkülöníthető)

Vegyes 

(tételesen n e m elkülöníthető)

Levonható

ÁFA

teljes 

összeg

arányosítás
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Áfa törvény 5. sz. melléklet

kivéve:

- tárgyieszköz értékesítés

- ingatlanhoz kapcsolódó eseti értékesítés

- adómentes eseti értékesítés
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Az arányosítást tételesen el nem különíthető költségek előzetesen 

felszámított adójára kell alkalmazni 

 

például: 

energia költség, 

ingatlan bérleti díja, 

irodaszer, nyomtatvány költsége, 

telefon, internet költsége, 

könyvvizsgálat, bérszámfejtés, jogi tanácsadás, marketing, takarítás 

költségei, 

műszaki vizsga soron alkalmazott szoftver költségei. 
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Mentes az adó alól a termék értékesítése → Áfa tv. 87. §  

 

ha 
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Mentes az adó alól a termék értékesítése → Áfa tv. 87. §  

 

ha 

 

a) a terméket kizárólag adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz 

használták, és adólevonási jog nem volt, 
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Mentes az adó alól a termék értékesítése → Áfa tv. 87. §  

 

ha 

 

a) a terméket kizárólag adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz 

használták, és adólevonási jog nem volt, 

 

b) a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem 

vonható le; 
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Mentes az adó alól a termék értékesítése → Áfa tv. 87. §  

 

ha 

 

a) a terméket kizárólag adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz 

használták, és adólevonási jog nem volt, 

 

b) a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem 

vonható le; 

 

c) az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott 

volna, az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint - a 125. § (1) bekezdés a) pontban 

foglaltakra is figyelemmel - nem lenne levonható. 
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Személygépkocsi csak adókötelesen értékesíthető 2021-től → Áfa tv. 87. § c) pont 

 

ha az adóalany a személygépkocsit továbbértékesítési céllal vásárolta 

• nem adóalanytól, vagy 

• olyan adóalanytól, aki (amely) az Áfa tv. 87. §-a alapján az értékesítés során nem 

számolt fel áfát, vagy 

• alanyi adómentes minőségében eljáró adóalanytól, vagy 

• a különbözeti adózás szabályait alkalmazó viszonteladótól, használtcikk-

kereskedőtől 

és a beszerzést így nem terhelte előzetesen felszámított adó 

 
a különbözeti adózás alól kijelentkezett viszonteladó 

a továbbértékesítési céllal beszerzett személygépkocsit

csak adókötelesen értékesítheti 2021-től
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Pénzügyi lízing fogalma → 2013. évi CCXXXVII. tv (Hpt.)  

 

a lízingbeadó a tulajdonában lévő ingatlant vagy ingó dolgot, illetve 

vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott idejű használatába adja 

oly módon, hogy a használatba adással a lízingbevevő   

 

• viseli a kárveszélyt, minden terhet (pl. üzemeltetés, 

amortizáció) 

• a hasznok szedésére jogosulttá válik, 

• az időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és 

kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött 

maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa 

megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen.  

 

Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a 

lízingbeadó birtokába.  
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Szgk. pénzügyi lízing az ÁFA rendszerében

Zárt végű

- Termékértékesítés

Nyílt végű

- Szolgáltatásnyújtás

Operatív Ptk. szerinti bérlet

- Szolgáltatásnyújtás
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 Zárt végű pénzügyi lízing Nyílt végű pénzügyi lízing Operatív lízing 

Minősítése az áfa 

szempontjából 

 

Termékértékesítés (Áfa tv. 10. §) Szolgáltatásnyújtás (Áfa tv. 13. §) 

ÁFA fizetési kötelezettség 

keletkezésének időpontja 

Birtokba adás – egyetlen időpont A fizetéssel érintett időszak utolsó napja,  

a számla kelte,  

a fizetés esedékessége,  

a fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő 60. nap 

ÁFA alapja Teljes tőkerészre a birtokba 

adáskor áll be az áfa fizetési 

kötelezettség 

Az esedékes lízingdíjakban 

foglalt tőkerész, de a 

kamatrész adómentes. 

A teljes lízingdíj áfa köteles. 

Lízingdíjak bizonylatolása Számlát a birtokba adáskor kell 

kiállítani a teljes tőkerészről – a 

későbbi részletekről számlát nem 

kell kiállítani. 

Számlát kell kiállítani külön-

külön minden lízingdíj-

fizetésről – a lízingdíjat meg 

kell bontani kamat- és 

tőkerészre. 

Számlát kell kiállítani külön-

külön minden lízingdíj-

fizetésről, a teljes lízingdíj áfás. 

 Forrás: Dr. Csátaljay Zsuzsanna: Nagy ÁFA kézikönyv I. 162. oldal
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Termékértékesítésnek minősül → EUB C-164/16. 

 

az a lízing szerződés, amely szerint a szerződés lejártakor a vételi 

opció gyakorlása jelenti a bérlő egyetlen észszerű gazdasági választását 

 

tanácsnoki indítvány hivatkozás → IAS 17 pénzügyi lízing 
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A számviteli törvény → zártvégű pénzügyi lízing könyvelése 

 

- a 2013. évi CCXXXVII. tv (Hpt.) meghatározott fogalmat (tényállást) alkalmazza, 

- nincs zárt- és nyíltvégű megkülönböztetés, 

 

- a Lízingbevevő elszámolása a következő: 

• tárgyi eszköz beszerzés → kötelezettség növekedés 

• tőkerész kiegyenlítése → kötelezettség csökkenés, 

• kamat → ráfordításnak minősül nem része a kötelezettségnek, 

• a le nem vonható áfa → a tárgyi eszköz bekerülési értékét növeli 
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Sz. Gazdasági esemény T számla K számla 

1. Lízing tárgy átvétele könyvelése szerződés alapján 16 beruházások 44. hosszú lej. kötelezettség 

2. Lizing tárgy aktiválása 11-14 Tárgyi eszközök 16 Beruházások 

3. Törlesztő részletek elszámolása számla alapján 44. hosszú lejáratú köt. 45, v 47 rövid lejáratú köt. 

5. Törlesztő részletre jutó áfa 46 előzetes áfa 45, 47 rövid lejáratú köt. 

6. Kamat elszámolása 87 pü. művelet 45,47 rövid lejáratú köt. 

7. Törlesztő részlet számla kiegyenlítése 45,47 rövid lejáratú köt. 38 Elszámolási betétszámla 
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Zártvégű pénzügyi lízing számlája

külön soron

a) tőke (kapcsolódó áfa)

b) kamat

c) maradványérték (kapcsolódó áfa)

Számla módosítás (helyesbítés), ha 

- a tulajdonjogot nem szerzi meg a vevő, vagy

- idő előtti szerződés bontás
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Ha a zárt végű pü-i lízing tárgyát visszaveszik 

 

Számtv. 73. § (2) bek. d) 

 

az értékesített és később visszavett, a két időpont között használt - a 72. § 

(3) bekezdése szerinti - termék visszavételkori piaci értékét, legfeljebb 

eredeti eladási árát, a helyesbítő, illetve stornó számlában, nyugtában 

rögzített, a szerződés szerinti feltételek teljesülésének későbbi meghiúsulása 

miatt az eredeti ellenértéknek részben vagy teljesen visszatérített - általános 

forgalmi adót nem tartalmazó - értékét  

(a helyesbítés a visszavétel időpontjára vonatkozik) 
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Szavatosság → Ptk. XXIV. fejezet 

 

hibás teljesítés esetében a Vevő kérhet 

 

a) kijavítást, 

 

b) cserét, 

 

c) árleszállítást, 

 

d) kijavíttatás megtérítését,  

 

e) elállhat a szerződéstől. 
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Szavatossági ügyletek számlázása

kijavítás

nincs számla, mert nincs új ügylet

csere

nincs számla, mert nincs új ügylet

árleszállítás

módosító (helyesbítő) számla

kijavíttatás megtérítése 

a Vevő hozza a számlát

elállás

érvénytelenítő (sztornó) számla
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Nagykereskedő

Kft

Kiskereskedő

 Kft

Szgk. termék-

értékesítés

Szavatossági  „lánc”
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Nagykereskedő

Kft

Kiskereskedő

 Kft
VEVŐ

Szgk. termék-

értékesítés

Szgk. termék-

értékesítés

Szavatossági  „lánc”
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Nagykereskedő

Kft

Kiskereskedő

 Kft
VEVŐ

Szgk. termék-

értékesítés

Szgk. termék-

értékesítés

szavatosság

Szavatossági  „lánc”
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Nagykereskedő

Kft

Kiskereskedő

 Kft
VEVŐ

Szgk. termék-

értékesítés

Szgk. termék-

értékesítés

szavatosság szavatosság

Szavatossági  „lánc”
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Nagykereskedő

Kft

Kiskereskedő

 Kft
VEVŐ

Szgk. termék-

értékesítés

Szgk. termék-

értékesítés

szavatosság szavatosság

Vállalkozási

szerződés

Szavatossági  „lánc”
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Külföldi személygépkocsi 

javításának teljesítési helye → Áfa tv 43. §

adóalany külföldinek

ahol az igénybevevő gazdasági céllal

letelepedett

(áfa körön kivüli)

nem adóalany külföldinek

ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik

(belföld)
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Termék más tagállamba történő kiszállításának igazolása

Tanács 2018. december 4-i 2018/1912 végrehajtási rendelete a 282/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

ha az Eladó rendelkezik

– a beszerzőtől származó írásbeli nyilatkozattal, továbbá

– két különböző fél által kiállított dokumentummal,

akkor vélelmezni kell az adómentesség feltételeinek meglétét

az A. pontban felsoroltak közül kettővel; vagy 

az A. pontban és a B. pontban felsoroltak közül eggyel-eggyel.
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A.

- aláírt CMR-fuvarlevél,

- hajóraklevél,

- légi teherszállítási számla,

- az áru fuvarozója által kiállított számla.

B.

- a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény, 

- a termékek feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok,

- közjogi hatóság, például közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek 

rendeltetési tagállamba való megérkezését,

- a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény.
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A termékimport utáni áfa levonása → Áfa tv.120. §

– a vámhatóság kivetéssel megállapítja az áfa-t → Áfa tv. 155. §

– az adóalany befizeti a kivetés szerinti áfa összeget,

– ezt követően az adóalany gyakorolhatja áfa levonási jogát → Áfa tv.120. §

az Európai Unió Bíróságának C-414/10. számú ítélete alapján 

a kivetett áfa összeg befizetése nélküli is gyakorolható a levonási jog
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Német

adóalany

Magyar

magánszemély

Új személygépkocsi

értékesítés
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Új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzése adókivetés→ Áfa tv 154. §  

 

ha 

a) az új közlekedési eszköz egyúttal a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá is 

tartozik, és 

 

b) annak beszerzője a magánszemély, mezőgazdasági tevékenységet végző, alanyi 

adómentes, stb. valamint 

 

c) a beszerző egyúttal a regisztrációs adó alanya 

 

az adót az állami adó- és vámhatóság állapítja meg. 
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Német

adóalany

Magyar

magánszemély

Új szgk.

értékesítés

Közösségi

Vevő

Új szgk.

értékesítés
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Német

adóalany

Magyar

magánszemély

Használt szgk.

értékesítés
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Szgk. bérbeadás

teljesítési helye

Áfa tv 37. § és 44. §

rövid

 időtartamú

max. 30 nap

tartós

 időtartamú

több, mint 30 nap
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Szgk. bérbeadás

teljesítési helye

Áfa tv 37. § és 44. §

rövid

 időtartamú

max. 30 nap

tartós

 időtartamú

több, mint 30 nap

adóalanynak nem adóalanynak adóalanynak nem adóalanynak
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Szgk. bérbeadás

teljesítési helye

Áfa tv 37. § és 44. §

rövid

 időtartamú

max. 30 nap

tartós

 időtartamú

több, mint 30 nap

adóalanynak nem adóalanynak adóalanynak nem adóalanynak

ahol 

az szgk-t

birtokba adják
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Szgk. bérbeadás

teljesítési helye

Áfa tv 37. § és 44. §

rövid

 időtartamú

max. 30 nap

tartós

 időtartamú

több, mint 30 nap

adóalanynak nem adóalanynak adóalanynak nem adóalanynak

ahol 

az szgk-t

birtokba adják

ahol 

az igénybevevő 

letelepedett
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Szgk. bérbeadás

teljesítési helye

Áfa tv 37. § és 44. §

rövid

 időtartamú

max. 30 nap

tartós

 időtartamú

több, mint 30 nap

adóalanynak nem adóalanynak adóalanynak nem adóalanynak

ahol 

az szgk-t

birtokba adják

ahol 

az igénybevevő 

letelepedett

ahol 

az igénybevevő 

letelepedett
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Szgk. bérbeadás

teljesítési helye

Áfa tv 37. § és 44. §

rövid

 időtartamú

max. 30 nap

tartós

 időtartamú

több, mint 30 nap

adóalanynak nem adóalanynak adóalanynak nem adóalanynak

ahol 

az szgk-t

birtokba adják

ahol 

az igénybevevő 

letelepedett

ahol 

az igénybevevő 

letelepedett

ahol 

a bérbeadó 

letelepedett

a tényleges igénybevétel helye felülírja → Áfa tv 49. §
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Közlekedési eszközök bérbeadása esetében 

a teljesítés helye → Áfa tv 49. §

Közösség területén kívüli terület, 

feltéve, hogy a 37. és 44. §

alkalmazásával a teljesítés helye 

belföldre esne, de a tényleges igénybevétel vagy

egyébként a vagyoni előny szerzése 

a Közösség területén kívüli területen van

belföld, 

feltéve, hogy a 37. és 44. §

alkalmazásával a teljesítés helye 

a Közösség területén kívüli területre 

esne, de a tényleges igénybevétel vagy 

egyébként a vagyoni előny szerzése 

belföldön van;

pl. ukrán Bérbeadó Ukrajna területén történő használatra

személygépkocsit ad bérbe magyar adóalanynak, akkor 

a teljesítés helye a közösség területén kívül van 

(a 37. § alapján belföldön lenne a teljesítés helye)
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cégautó adó

környezetvédelmi termékdíj

regisztrációs adó 

kiskereskedelmi adó

illeték
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amely után költséget számoltak el

a számviteli vagy az Szja tv. szerint 

Főszabály: 

nem magánszemély tulajdonában 

álló 

(kivétel: szgk. kereskedő)

Cégautó → 1991. évi LXXXII. tv

az adó tárgya a személygépkocsi
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A cégautó adó alanya 

• a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa 

(tulajdonostársak arányosan).

• pénzügyi lízingbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett 

személygépkocsi esetén a lízingbe vevő.

Kétszeres adóztatás kizárása

A negyedévre fizetendő cégautó adóból levonható a gépjárműadó, 

ha szabályosan befizették.
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Gépjármű alkatrészek környezetvédelmi termékdíja → 2011. évi LXXXV. törvény

a gépjármű vámtarifaszáma alapján nem termékdíjköteles

DE a gépjármű részeként beérkező már termékdíjköteles

- akkumulátor, 

- gumiabroncs, 

- kenőolaj, 

- és egyes elektromos és elektronikai berendezések,

- reklámhordozó papír,

- csomagolószer
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A termékdíj-kötelezettség a termék

• forgalomba hozatala, 

• saját célú felhasználása, vagy

• készletre vétele (választható, előre fizetést jelent)

esetén keletkezik.

A termékdíj-kötelezettség

• az első belföldi forgalomba hozót, vagy

• első saját célú felhasználót,

terheli.

Saját célú felhasználásnak minősül a termékdíjköteles termék 

szolgáltatásnyújtáshoz (pl. gépjármű javítás) történő felhasználása.
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termékdíj-átalány

választható
Főszabály:tételes

Termékdíj bevallása

Termékdíj visszaigénylése

a termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása esetében
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Regisztrációs adó →  2003. évi CX. tv.

forgalmi típusú, egyfázisú, tételes adó

Adókötelezettséget keletkeztet 

• a gépjármű forgalomba helyezése annak időpontjában

Adókötelezettséget keletkeztet a gépjármű

• importálása a vámjogi szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat közlésének napján,

• Közösségen belüli beszerzése, az áfa fizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában,

• átalakítása, az átalakítás napján, de legkésőbb a forgalomba helyezés időpontjában

feltéve, hogy annak közvetlen következményeként a gépjárművet forgalomba helyezik.
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Regisztrációs adó →  2003. évi CX. tv.

Adókötelezettséget keletkeztet 

• a flotta-üzemeltető személygépkocsijának belföldi illetőségű személy részére történő bérbeadása.

A regisztrációs adó alanya

- akinek a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik,

- ha a forgalomba helyezés a gépjármű importjának közvetlen következményeként valósul meg, 

az importáló (Áfa tv 155. §),

- ha a forgalomba helyezés Közösségen belüli beszerzés közvetlen következményeként valósul meg, 

az áfa fizetésére kötelezett személy (Áfa tv. 154. §),

- ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, az adó alanya a gépjármű tulajdonosa,
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Regisztrációs adó →  „átmenő” tétel az értékesítőnél

A regisztrációs adót megfizetheti 

• az adóalanynak értékesítő, vagy 

• azt megelőző bármely értékesítő is, 

feltéve, hogy belföldi áfa alanynak minősül

Az így megfizetett adó az értékesítőnél 

• mint más nevében és javára megfizetett összeg, 

• nem tartozik bele a forgalomba helyezést megelőzően teljesített értékesítések, illetve 

• az import áfa alapjába, 

feltéve, hogy az adó összegét az adót megfizető személy nyilvántartásában elszámolási 

kötelezettségként szerepelteti. 
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A kiskereskedelmi adó →2020. évi XLV. törvény

kötelezett:

45.1 ágazatba tartozó gépjármű kereskedelem (kivéve a nagykereskedelmet),

ha a tevékenység folytatása esetén a Vevő magánszemély is lehet

a Viszonteladó is adó fizetésére kötelezett, ha árbevétele meghaladja az 500 millió Ft-ot
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Visszterhes vagyonátruházási illeték → 1990. évi XCII. tv

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét 

― a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye, 

és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:
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Visszterhes vagyonátruházási illeték → 1990. évi XCII. tv

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

- a gépjármű-forgalmazó,

- a nyilvántartott pénzügyi lízinget folytató vállalkozó,

- környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint az arra vonatkozó vagyoni értékű jognak 

a megszerzése;
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Az adóhatóság álláspontja:

az adóalany jogosult levonni az alábbi esetekben

- a Ptk. szerinti bérleti szerződés

- a Ptk. szerinti bérlet + vételi opció 

- nyílt végű pénzügyi lízing

a bérleti díjban felszámított teljes áfa összeget, feltéve, hogy az adóalany a bérelt 

személygépkocsit kizárólag adóköteles tevékenység céljára használja, de nem vonható 

le az áfa a magáncélú használat arányában.

NAV álláspont téves: 

ugyanis a magáncélú használat adóköteles értékesítésnek minősül.
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Ingyenes (termékhasználat) szolgáltatásnyújtás → Áfa tv 14. § 

 
 

adóköteles, ha 

• az adóalany a terméket vállalkozásából időlegesen kivonva,  

• azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére, vagy  

• általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen használja, illetőleg  

• azt másnak ingyenesen használatba adja,  

feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az 

adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. 
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Útnyilvántartást ÁFA szempontból

Célja: az áfa levonási jog dokumentálása (nincs előírás)

Az útnyilvántartásban célszerű feltüntetni 

• a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási normát,

• az év első és utolsó napján a kilométeróra állását, 

• az utazás időpontját,

• az utazás célját (honnan-hova történt az utazás),

• a felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését,

• a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát.

Kizárólag a az üzleti utakat kell tételesen

felsorolni, a magánhasználat arányát az összes

megtett km és az üzleti utakra eső km

különbözete mutatja
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Cégautó magáncélú használatának kizárása

pl.

belső szabályzat, amelyben előírják

– a munkaidő után a vállalati parkolóhely kötelező használatát,

– kulcshasználati nyilvántartást, stb.
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Kérem tegyék fel

kérdéseiket

vadasz.ivan@adko.hu
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