
Fordított ÁFA
az építőiparban

GB-Könyv Kft.
Gergelyné Bazsó Mónika

Néhány éve vezették be az építőiparban a fordított áfa rendszerét,  

többek között az itt jellemző fizetési fegyelemből  

(fegyelmezetlenségből) adódó pénzhiány ellensúlyozására. 

Segítség-e vagy sem, mindenki döntse el maga, de az biztos, hogy újabb 

kérdéseket és hibalehetőségeket jelent a vállalkozónak. 



GB-Könyv Kft.

gbkonyv@gbkonyv.hu  |  +36 30 8992553

Mikor kell a kivitelezőknek, alvállalkozónak fordított 
áfás számlát kiállítania?

1. Fordított áfázás lehetősége csak abban az esetben merülhet fel, ha a vevő és a 

szolgáltató is áfa alany. Tehát ha a vevő magánszemély, vagy alanyi mentes, akkor az 

alvállalkozó nem állíthat ki fordított áfás számlát. 

Ha az alvállalkozó alanyi mentes, akkor már ne is olvasson tovább, hiszen sem áfás, sem 

fordított áfás számlát nem állíthat ki, csak alanyi menteset (de azt ki kell állítania!).

2. Ha a számla tárgya szolgáltatás. Már itt elkezdődnek a problémák, hiszen 

minek minősül az ablakbeépítés (szolgáltatás), ha az ablakot is ugyanaz hozza 

(termékértékesítés), aki beépíti. A kérdésre visszatérünk később, egyelőre csak az 5 

feltételt nézzük végig.

3. A szolgáltatás építés-szerelési, vagy egyéb szerelési munkának minősül. Például a 

gázszerelés ilyennek minősül, de az építési terület őrzése nem.

4. A következő feladat eldönteni, hogy maga az épületen végzett munka minek minősül: 

ha az ingatlan létrehozása (építése), átalakítása, vagy egyéb megváltoztatása történik, 

akkor fordított áfa, ha csak felújítás történik, akkor áfás számlát kell kiállítani.

5. Ha már az előző pontban sikerült eldönteni, hogy építésről van-e szó, akkor el kell 

dönteni azt is, hogy ez az építkezés engedély, vagy bejelentés köteles-e.

Néhány éve vezették be az építőiparban a fordított áfa rendszerét, többek között az itt jellemző 
fizetési fegyelemből (fegyelmezetlenségből) adódó pénzhiány ellensúlyozására. 

Segítség-e vagy sem, mindenki döntse el maga, de az biztos, hogy újabb kérdéseket és 
hibalehetőségeket jelent a vállalkozónak. 
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Milyen tevékenységek minősülnek építési-szerelési munkának?

Minden, ami az ingatlan építésére irányul, jellemzően: kőművesmunka, földmunka, festés, burkolás.

És az „egyéb szerelési munkálatok? Ezek a technológiai szerelések: villanyszerelés, víz-, gázvezeték-
szerelés, fűtésszerelés, klímaszerelés, stb.

A következő táblázatban néhány olyan tevékenység talál kiemelve, amelynél mindkét áfázási mód 
előfordulhat: 

Egyenes ÁFA Fordított ÁFA

Állvány / állványozás Összeszerelés nélkül 
(állvány bérbeadása)

Összeszereléssel 
(állványozás)

Acérszerkezet gyártása Beszerelés nélkül Beszereléssel

Egyéb berendezések beszerelése

Elsődlegesen termékbe-
szerzés történik, és csak 
járulékosan kapcsolódik 
hozzá szolgáltatás

Ha a beszerelést rendelik 
meg, és csak járulékos a 
termékbeszerzés

Ajtó, Ablak
A nyílászárókat csak érté-
kesíti, legfeljebb kiszállítja az 
építkezés területére

A nyílászáró beépítését 
vállalta el, és ehhez hozza az 
ajtókat, ablakokat, vagy csak 
a beépítést vállalta el

Építési, bontási eszközök kölcsönzése Kezelő személyzet nélkül Kezelő személyzettel

Törmelék elszállítása Ha külön vállalkozó viszi el a 
törmeléket

Ha a bontást végző vállalko-
zó végzi a szállítást

Tervezés, műszaki ellenőrzés Önálló tevékenység A vállalkozó komplex kivitele-
zést is vállalja
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Ha a többi feltételnek megfelel, akkor a következő szolgáltatások 
fordított áfások:

• Ács, tetőfedő,

• Bádogos 

• Burkoló

• Festő, mázoló, tapétázó

• Fűtésszerelés

• Gázszerelő

• Gipszkartonszerelő

• Klímaszerelő

• Kőműves

• Napelem/napkollektor szerelő

• Parkettázó

• Villanyszerelő

• Vízvezetékszerelés

Minden esetben egyenes áfás (nem építőipari szolgáltatás):

• Őrző-védő szolgáltatás

• Takarítás

Ha neked is fejfájást okoz a fordított áfa... 

Ha szeretnéd valaki olyanra bízni a pénzügyi dolgokat, aki tapasztalt és ért hozzá... 

Ha olyan könyvelőt keresel, aki ismeri az építőipar és ingatlanpiac minden sajátosságát... 

Akkor hívj fel még ma: +36 30 899 2553


