ÁFA kulcsok 2021 januártól
Általános ÁFA kulcsok

Magyarországon magánszemélyeknek, adószámmal rendelkező
adóalanyoknak, adószámmal nem rendelkező szervezeteknek, illetve
külföldi magánszemélyeknek.

5%, 18%, 27%

Adómentes ÁFA kulcsok
AAM - Alanyi adómentes kulcs

TAM - Tárgyi adómentes - közérdekű tevékenység

KBA - Közösségen belüli termékértékesítés (EUT)

EAM - Adómentes termékexport harmadik országba (EUKT)

NAM - Adómentesség egyéb nemzetközi ügyletekhez

Csak Magyarországra alkalmazható annak, aki alanyi mentességet
választott és még az értékhatáron belül van. Külföldi adószámos
adóalany vevő számára ez a kulcs nem alkalmazható, helyette az ÁTK területi hatályon kívüli kulcs alkalmazandó, ahol a vevő és eladó
közösségi adószáma is kötelező.
Csak Magyarországon használható. A tevékenység közérdekű jellegére
tekintettel használható. Ilyen például oktatás, pénzügyi szolgáltatás,
postai szolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás.
Nem Magyarországon, de az EU-n belüli termékértékesítés, ha a vevőd
is EU-n belüli, közösségi adószámos cég (nem magánszemély). A vevő
közösségi adószáma kötelező! Ha nem termékértékesítés (hanem
szolgáltatásértékesítés) történik, akkor az ÁTK (ÁFA tárgyi hatályán
kívüli) alkalmazandó.
Kizárólag Magyarországon kívül és EU-n kívül alkalmazható,
termékexport harmadik országba, EU-n kívüli adóalanyoknak,
magánszemélyeknek.
EU-n belül, vagy kívüli, de nem Magyarországon lebonyolított
szolgáltatásokhoz.

ÁFA törvény hatályán kívüli kulcsok
ÁTK - ÁFA tárgyi hatályán kívüli (TAHK)

EUFAD37 - Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban
teljesített, fordítottan adózó ügylet

EUFADE - Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített,
fordítottan adózó ügylet

Olyan tételek, amelyek nem tartoznak ÁFA körbe, melyekről nem
kötelező számlát kiállítani, de ha más tételek miatt mégis a számlán
szerepel, ezt a kulcsot kell alkalmazni. Ide tartozik például: kártérítés,
közhatalmú tevékenység, perköltség, közcélú adomány, igazságügyi
szakértők kamarai költségátalány díja - és minden olyan ügylet, mely a
Közösségen belül és kívül is adómentesnek számít.
Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a
vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos
tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése
alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező
szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az
összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.
Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek
teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján
történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak
nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti
tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyául
szolgáló termék másik tagállami értékesítése.

EUE - Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó

Az EU másik tagállamában teljesített olyan ügylet, ami után nem a
másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli
az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE
esetei közé).

HO - Harmadik országban teljesített ügylet (TEHK)

Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van.
Például harmadik országban teljesített szolgáltatás, harmadik
országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.

ügylet

Belföldi fordított adózás - ÁFA törvény 142.
FOA - Fordított adózás

Csak Magyarországon regisztrált adóalanyok között alkalmazható, ahol
termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője (tehát a vevő) az
adófizetésre kötelezett.

Különbözet szerinti adózás
K.AFA - Különbözeti ÁFA

Használt ingóságok (pl. az antikváriumi eladás, autókereskedés),
műalkotások, régiségek értékesítése.

Nincs felszámított áfa a 17. § alapján
AFAMENTES Nincs felszámított áfa a 17. § alapján

Nincs felszámított áfa a 17. § alapján.

