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Az Áfa tv. változása 2014. július 1-jétől 

Az ÁFA tv. előírásai alapján 2014. július 1-jétől jelentősen megváltoznak az időszaki 
elszámolású ügyletek számlázási szabályai (pl. könyvelési, ügyvédi, bérbeadási, 
ügynöki díjak stb.). Ennek következtében át kell gondolni és újra kell szabályozni a 
belső számlázási rendszereket, pénzügyi elszámolásokat. (ÁFA tv. 58. § (1) bekezdés 
és 284.§.) 

Az időszaki elszámolású (folyamatos teljesítésű) szabály módosítása  
2014. július 1-jétől 

 
2014. július 1-jétől az időszakos elszámolású ügyletek esetén teljesítési időpontnak 
az elszámolási időszak utolsó napja számít és nem a fizetési esedékesség. 
 
Alkalmazási hatály 
2014. június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak esetén kell először 
alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő 
időpont. Tehát azoknál az ügyleteknél, ahol az érintett időszak egésze és az érintett 
időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége is 2014. június 30-át 
követő időszakra esik. 
 
Szabályozás 2014. június 30-ig 
Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy 
határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítési időpont az ellenérték 
megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.  
 
Szabályozás 2014. július 1-től 
Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a 
nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott 
időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja. (Áfa 
tv. 58. §.) 
 
Kivétel 
Az Áfa tv. 58. §-a kiegészül az (1a) bekezdéssel: 
Ha a felek a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített 
termékértékesítésről (pl. gáz- és villamos energia értékesítés), nyújtott szolgáltatásról 
(pl. távhőszolgáltatás), vagy a telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre 
történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 
ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják 
meg, a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége. 
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Példa 1. 
 
a.) 
A felek a 2014. június 15. és július 15. közötti időszakban teljesített 
termékértékesítésről számolnak el. 
Fizetési határidő: 2014. július 25. 
Teljesítési időpont: 2014. július 25. 
 
Az időszak kezdő dátumára tekintettel az új szabály nem alkalmazandó, mivel 
az korábbi, mint 2014. július 1. 
 
b.) 
A felek a 2014. július 15. és augusztus 15. közötti időszakban teljesített 
termékértékesítésről számolnak el. 
Fizetési határidő: 2014. augusztus 25. 
Teljesítési időpont: 2014. augusztus 15.! 
 
Az érintett időszak egésze és az érintett időszakra vonatkozó ellenérték meg-
térítésének esedékessége is 2014. június 30-át követő időszakra esik. 
 
Példa 2. 
Közüzemi/telefonszolgáltatás  Fizetési határidő  Teljesítési időpont 
2014. júniusi díj    2014. július 15.  2014. július 15. 
2014. júliusi díj    2014. augusztus 15.  2014. augusztus 15. 
 
Teljesítés időpontja = Fizetési határidő 
A mobil telefonszolgáltatáson keresztül igénybevett autópálya használati díj, 
parkolási díj, stb. megítélése is ugyanez, ha annak elszámolására a telefon-
szolgáltatás részeként kerül sor. 
 
 
Példa 3. 
Könyvelési díj 
Elszámolási időszak   (Előre) fizetés   Teljesítés időpontja: 
2014. július 1-július 31.  június 25.   június 25. 
 
Nem alkalmazandó az új szabály, mert a fizetés június 30-a előtt megtörténik. 
A teljesítés időpontja nem attól függ, hogy a könyvelő mely időszak bizonylatait 
dolgozza fel! 
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Példa 4. 
Ingatlan bérleti díj 
Elszámolási időszak   Fizetési határidő    Teljesítési időpont 
2014. július 1 – augusztus 30.  2014. szeptember 15.    2014. augusztus 30. 
Az érintett időszak egésze és az érintett időszakra vonatkozó ellenérték meg-
térítésének esedékessége is 2014. június 30-át követő időszakra esik. 
 
Példa 5. 
a.) 
Gép, berendezés bérleti díj   
Elszámolási időszak    Fizetési határidő  Teljesítési időpont 
2014. június 5 – július 17.  2014. július 17.  2014. július 17.  
Az időszak kezdő dátumára tekintettel az új szabály nem alkalmazandó, mivel 
az korábbi, mint 2014. július 1. 
 
b.) 
Gép, berendezés bérleti díj   
Elszámolási időszak    Fizetési határidő  Teljesítési időpont 
2014. július 1 – július 17.  2014. augusztus 1.  2014. július 17.  
Az érintett időszak egésze és az érintett időszakra vonatkozó ellenérték meg-
térítésének esedékessége is 2014. június 30-át követő időszakra esik. 
 

 

 
https://www.facebook.com/globaltaxoffice 

 

 
https://twitter.com/Globaltaxoffice 

 
Amennyiben a hírlevélben foglaltakkal kapcsolatban bármilyen további kérdése 
lenne, kérjük forduljon munkatársainkhoz. 
 
A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz ezért nem tekinthető adójogi, számviteli 
tanácsnak vagy döntést megalapozó információnak. Jelen tájékoztatatás nem terjedhet ki minden részletre, 
különösen egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre 
törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget. 
Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglaltakat a saját felelősségére használja és teljes mértékben 
felelősséget vállal az esetleges következményekért. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön e-mail címéhez az internetről és/vagy egyéb nyilvános címjegyzékből jutottunk hozzá. 
Az oldal(ak)on történő regisztrációval (amely egyúttal hírlevelünkre történő feliratkozás is) hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: kapcsolattartás / hírleveleken 
keresztüli rendszeres tájékoztatás / közvetlen üzletszerzés / piackutatás. Kérjük jelezze (gto@gto.hu), mely adatkezelésekhez nem járul hozzá! Amennyiben tiltakozását nem jelzi, adatai az alábbi módon 
történő kezeléséhez hozzájárul: postai/telefonos úton tájékoztató anyag küldése/információ az Adatkezelőtől/e-mai címére egyéb tájékoztató információk küldése. Az Ön személyes adatát töröljük, ha 
kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri (gto@gto.hu), ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos 
elrendelte.  

 


