
Tajekoztató 

Adólevonas epitesi  szolgaltatasok eseten 

Előzetes megjegyzes 

Az illegalis epitőipari tevekenyseg korlatozasaról 2001.08. 

30-an hozott törveny (BGBl 1 S. 22ó7) eletbelepesevel az 

epitesi szolgaltatasok soran felmerülő adókövetelesek

biztositasara adólevonas került bevezetesre. Az ezzel

kapcsolatos rendelkezeseket a Jövedelemadó-törveny uj 

V11. Fejezete tartalmazza (EStG Jövedelemadó-törveny

48-48 d. §-a). 2002. januar 1-jetől ezek szerint az epitesi

szolgaltatasok bizonyos megbizóinak belföldön az epitesi

szolgaltató vallalat szamlajanak ellenertekekent 15 %-os 

adólevonast kell eszközölniük, ha nem rendelkeznek az 

illetekes adóhivatal altal kiallitott mentesitő igazolassal.

Az adólevonas bevezetesevel összefüggesben ezen kivül 

olyan epitőipari vallalatok szamara, amelyek szekhelye 

vagy ügyvezetese külföldön van, az adóhivatalok központi 

helyi illetekesseget hoztak letre Nemetorszagban. Ez 

kiterjed az adott vallalat altal foglalkoztatott külföldi 

lakóhelyű munkavallalókra ervenyes beradó-levonasi 

eljarasra es jövedelemadóztatasra is. 

Az alabbiakban reszletesen ismertetesre kerül az 

adólevonas, a levonas összegenek beszamitasa es 

esetleges megteritese, valamint a mentesitesi eljaras. 

Kik azok a szolgaltatast igenylők  (megbizok), akik 

adólevonasra kötelezettek? 

Erintett minden közjogi szemely es minden vallalkozas az 

UStG Forgalmiadó-törveny 2. §-a ertelmeben, akik 

szamara valaki belföldön epitesi szolgaltatasokat nyujt. 

Csak azok az epitesi szolgaltatasok erintettek, amelyeket 

a vallalkozó vallalata szamara igenybe vesz. Vallalkozónak 

az tekintendő, aki önallóan vegez ipari vagy szakmai 

tevekenyseget. Ennek soran a vallalkozas kiterjed a 

vallalkozó teljes ipari vagy szakmai tevekenysegere. 

Ezaltal azok a vallalkozók, akik nem adnak le forgalmiadó- 

bevallast (pl. kisvallalkozók UStG 19. §), atalanyban adózó 

mező- es erdőgazdak (UStG 24. §), valamint olyan 

vallalkozók, akik kizarólag adómentes forgalmat 

bonyolitanak le, peldanak okaert berbeadasból vagy 

haszonberbeadasból, szinten adólevonasra kötelezettek. 

Melyek azok a szolgaltatasok, amelyekre az 

adólevonasi eljaras kiterjed? 

Az adólevonas csak epitesi szolgaltatasokat erint. Ezek az 

EStG 48. §-anak (1) bekezdese szerint mindazok a 

szolgaltatasok, amelyek epitmenyek előallitasara, 

javitasara, karbantartasara, atalakitasara vagy 

felszamolasara szolgalnak. A törvenyhozó ezzel atvette a 

az SGB 111 Adótörvenykönyv 211. §-anak (1) bekezdese 

szerinti definiciót. Az SGB 111  211.§-a (2) bekezdesenek 2. 

mondatat az Epitőüzemi rendelet 1. es 2. §-a konkretizalja. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak olyan epitőüzemek 

szolgaltatasaira terjed ki, amelyek a teli epitkezesi 

tamogatas hataskörebe tartoznak. Az adólevonasi eljaras 

sokkal inkabb azokra az epitesi szolgaltatasokra is 

vonatkozik, melyeket olyan üzemek nyujtanak, amelyeket 

az Epitőüzemi rendelet 2. §-a kizar a teli epitesi tamogatas 

köreből. Tervezesi szolgaltatasok (pl. epiteszek es statikai 

tervezők reszeről) ebben az ertelemben nem szamitanak 

epitesi szolgaltatasoknak, de bevonandók az adólevonasi 

eljarasba, ha azok epitesi szolgaltatasok 

mellekszolgaltatasai. A mellekszolgaltatas altalanosan 

osztja a szerződest megszabó fő szolgaltatas sorsat. 

Segitsegkent annak a kerdesnek a megvalaszolasara, hogy 

mely munkakat kell epitesi szolgalatnak tekinteni, 

mellekletkent csatoljuk ehhez a Tajekoztatóhoz az 

Epitőüzemi rendelet 1. es 2. §-at. Az "epitmeny" 

ertelmezesevel kapcsolatban a tarifaszerződesi jog vehető 

alapul. Annak ertelmeben az epitmenyek "a földdel 

valamilyen módon összekötött vagy sajat sulyuk 

következteben azon nyugvó, epitőanyagokból vagy 

epületelemekből epitőgepekkel előallitott letesitmenyek" (a 

BAG Szövetsegi Munkaügyi Birósag 197ó. 01. 21-i - 4 

AZR 71/75; AP 27. szamu itelete a TVG Tarifaszerződesi 

törveny epitőipari tarifaszerződesekről szóló 1. §-ara 

vonatkozólag). 

Az adólevonasi eljaras nem korlatozódik vallalkozasi 

szerződesekre. Az eljaras akkor is alkalmazandó, ha az 

epitesi szolgaltatas alapjat kepező szerződes polgarjogilag 

ingó dolog előallitasara iranyuló vallalkozói szerződesnek 

minősitendő. Az sem lenyeges, hogy az epitesi 

szolgaltatas a szolgaltatónak vallalkozasi rendelteteset 

kepezi-e vagy sem, vagy hogy a szolgaltató 

vallalkozasaval tulnyomóreszt epitesi szolgaltatasokat 

nyujt-e vagy sem. Az adólevonasi eljaras sokkal inkabb 

akkor is ervenyesül, ha valaki csak kivetelesen vegez 

epitesi szolgaltatast. 
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Az adólevonasi eljarast a szolgaltatas igenylőjenek 

(megbizónak) függetlenül attól vegre kell hajtania, hogy az 

epitesi szolgaltató (megbizott) szekhelye belföldön vagy 

külföldön van. Szolgaltatónak szamit az is, aki a 

szolgaltatast elszamolja anelkül, hogy ő vegezte volna azt. 

Az adólevonasi eljaras előirasai ezaltal akkor is 

ervenyesek a szolgaltatas igenylőjere, ha az epitesi 

szolgaltatas elvegzesevel olyan fővallalkozót biz, aki sajat 

maga nem tevekenykedik epitőüzemkent, de vele 

szamolja el a megbizott alvallalkozók szolgaltatasait. 

Ebben az esetben a fővallalkozó is szolgaltatast igenylő az 

altala megbizott alvallalkozókkal szemben, es ily módon 

sajat maga is kötelezett adólevonasra. 

Ha az epitesi szolgaltatas kivitelezesere szóló megbizast 

csak közvetitik (pl. olyan önsegelyező intezmenyek utjan 

mint az ugynevezett gepkör), akkor nem a közvetitő 

köteles az adót levonni, hanem a szolgaltatas igenylője. 

Milyen  magas az adólevonas merteke? 

A szolgaltatas igenylője az ellenertek (ellenszolgaltatas) 15 

%-at köteles visszatartani. Az ellenertek az epitesi 

szolgaltatas utan jaró fizetseg plusz a forgalmi adó. 

Szolidaritasi pótlek nem kerül felszamitasra a levonasi 

összeg utan. 

Az ellenertek milyen  mertekeig maradhat  el az 

adólevonas? 

A szolgaltatas igenylőjenek (megbizónak, megrendelőnek) 

nem kell foganatositania az adólevonast, ha a mindenkori 

szolgaltatónak (megbizottnak, vallalkozónak, szallitónak) 

fizetendő ellenertek a folyó naptari evben előrelathatólag 

nem haladja meg az 5.000 €-t. Ez az adómentessegi hatar 

olyan szolgaltatasigenylő eseteben, akik kizarólag 

berbeadasból es haszonberbeadasból bonyolit le 

forgalmat (UStG 4. § 12. szam 1. mondat) 15.000 €. 

Ezeknek az adómentessegi hataroknak 

(bagatellhataroknak) az alkalmazasa egy bizonyos 

megbizott reszere a folyó naptari evben fizetendő 

ellenertekek előrelató vizsgalatat követeli meg a 

szolgaltatas igenylőjetől. Az adót ezert az 5.000 €, ill. 

15.000 € alatti reszletfizetes eseten is le kell vonni, ha 

varható az, hogy az adómentessegi hatart a folyó naptari 

evben tullepik. 

Az adómentessegi hatarok alkalmazasakor az egyazon 

megbizó reszere a folyó naptari evben az egyes 

megbizottak reszeről mar teljesitett es előrelathatólag meg 

teljesitendő epitesi szolgaltatasokat kell összeszamolni. 

Mikor kell bejelenteni es befizetni a levont  adót? 

A szolgaltatas igenylőjenek annak a hónapnak a letelte 

utan 10 nappal, amelyben az ellenerteket kifizette 

(bejelentesi időszak), bevallast kell benyujtania hivatalos 

előirt nyomtatvanyon a szolgaltatóra nezve illetekes 

adóhivatalnal.  A bevallasban egyenkent meg kell adni a 

szolgaltatónak a bevallasi időszakban fizetett 

ellenertekeket, es azokból kell kiszamitani az adóbevallasi 

időszakra az adólevonas összeget. 

Az adólevonas összege a bevallasi időszak lejarta utani 

10. napos esedekes es a szolgaltatóra nezve illetekes 

adóhivatali penztarnal  a szolgaltató szamlajara fizetendő 

be. Az adóhivatali penztar  adatai a 

http://www.finanzamt.de cimen hivhatók le.

Az adóösszeg levonasat nem csupan az epitesi 

szolgaltatas elszamolasakor kell foganatositani. A törveny 

ertelmeben ugyanis a szolgaltatast igenylőnek a 

szolgaltató reszere törtenő minden egyes fizetese 

ellenszolgaltatasnak tekintendő. A bevallasban ezert fel 

kell tüntetni a bevallasi időszakban törtent előleg- vagy 

reszletfizeteseket is. Az ellenertek utólagos növelesekor 

csupan az előző bevallas es a bevallasi időszakban fizetett 

magasabb összeg közötti különbözetet kell bevallani. (EStG 

48a. § (1) bekezdes) Az ellenertek csökkentesekor nem kell 

helyesbitest vegezni. 

Hogyan  törtenik az adólevonas elszamolasa a 

szolgaltatóval? 

A szolgaltatast igenylőnek az ellenszolgaltataskor 

eszközölt adólevonasról irasban el kell szamolnia a 

szolgaltatóval. Ennek soran meg kell adni a következőket: 

1. a szolgaltató neve es cime,

2. a szamla datuma, a fizetett ellenertek

szamlaösszege, ill. összege es a fizetes napja,

3. az adólevonas összege, valamint

4. az adóhivatal, amelynel bevallottak a levont összeget.

Az elszamolasi bizonylat nem adóigazolas. A szolgaltató 

reszeről az adóhivatalnal törtenő bemutatasa ezert nem 

indokolja a levont összeg beszamitasanak vagy 

megteritesenek igenyet. Megkönnyiti azonban az 

adóhivatalban a levont összeg beszamitasat. 

http://www.finanzamt.de/
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Mibe szamitjak be az adólevonas összeget  a 

szolgaltatónal? 

Ha a szolgaltatast igenylő a levonas összeget megtartotta 

es bevallotta, akkor a szolgaltatóra nezve illetekes 

adóhivatal beszamitja azt a szolgaltató altal fizetendő 

adóba, megpedig egymas utan az alabbiak szerint: 

1. a szolgaltató reszeről az EStG 41a. § (1) bekezdese 

szerint visszatartott es bevallott beradóba,

2. a szolgaltató altal a jövedelem- vagy tarsasagi adóra 

fizetendő előlegekbe. A beszamitas csak azon az 

adózasi vagy adókivetesi időszakon belüli

előlegfizetesi időszakokra törtenhet, amelyben az 

epitesi szolgaltatast teljesitettek. Ezen tulmenően az 

előlegfizetesekbe törtenő beszamitas nem vezethet 

megteriteshez,

3. annak az adózasi vagy adókivetesi időszaknak a 

jövedelem- vagy tarsasagi adójaba, amelyben a 

szolgaltatast teljesitettek, valamint

4. maga a szolgaltató altal az adólevonasos eljaras

szerint az epitesi szolgaltatasok eseteben bevallandó 

es fizetendő adólevonasi összegekbe.

Az adóhivatal elutasithatja a beszamitast, ha a bevallott 

adólevonasi összeg nem került befizetesre, es indokolt 

annak feltetelezese, hogy visszaelesről van szó. 

Milyen  feltetelek mellett  teritik meg a szolgaltatónak az 

adólevonas összeget? 

A szolgaltató kerelmere az illetekes adóhivatal megteriti a 

szolgaltatónak az adólevonas összeget. Ennek az az 

előfeltetele, hogy a szolgaltató nem köteles 

beradóbevallast leadni, a jövedelem- vagy tarsasagi adó 

kivetese nem jöhet szamitasba, vagy a szolgaltató hihetőve 

teszi, hogy az adókivetes időszakaban nem keletkezik 

biztositandó adóigeny. Ha a megteritest azert kerelmezik, 

mert a kettős adóztatasi egyezmeny szerint az ellenertek 

belföldön nem adóztatandó, akkor a szolgaltatónak a ra 

nezve külföldön illetekes adóhatósag igazolasaval 

bizonyitania kell, hogy ott van a szekhelye (EStG 48d. § (1) 

bekezdesenek 4. mondata). 

A visszateritesi kerelmet hivatalosan előirt minta szerint kell 

benyujtani, megpedig legkesőbb annak a masodik naptari 

evnek lejartaig, amely arra az evre következik, amelyben az 

adólevonas összeget bevallottak. Ha a kettős 

adóztatasi egyezmeny hosszabb időt engedelyez, akkor ez 

az idő a mervadó. 

Hogyan  kaphat a szolgaltató mentesitest az 

adólevonas alól? 

Abban az esetben, ha az ellenertek meghaladja az 5.000 

€, ill. 15.000 € adómentessegi hatart, akkor sem kell a 

szolgaltatast igenylőnek az adólevonast foganatositania, 

amennyiben a szolgaltató az ellenszolgaltatas 

időpontjaban ervenyes adófelmentesi igazolast benyujtja 

neki. 

A szolgaltató formahoz nem kötött kerelmere az illetekes 

adóhivatalnak hivatalosan előirt nyomtatvany szerint 

adófelmentesi igazolast kell kiallitania szamara. Ennek az 

az előfeltetele, hogy belföldi atveteli meghatalmazott 

legyen kijelölve, es a biztositandó adóigeny ne latsszon 

veszelyeztetettnek. Azokat a legfontosabb veszelyeztetesi 

tenyallasokat, amelyek az adómentesitesi igazolas 

megtagadasahoz vezethetnek, az EStG 48b. §-a (1) 

bekezdesenek 2. mondata tartalmazza: 

1. A szolgaltató nem teljesiti bejelentesi kötelezettseget

az AO Adórendszabaly 138. §-a szerint.

Ennek az előirasnak ertelmeben egy ipari üzem vagy 

üzemhely megnyitasa vagy athelyezese hivatalosan 

előirt nyomtatvanyon bejelentendő az 

önkormanyzatnal, amely masolaton ertesiti az 

illetekes adóhivatalt. Ennek a bejelentesnek az 

elmulasztasa megakadalyozza a szolgaltató 

üzemenek vagy üzemhelyenek adózasi 

nyilvantartasat. Az adóhivatal ilyen körülmenyek 

között nem adhat ki adómentesitesi igazolast. 

2. A szolgaltató nem teljesiti felvilagositasi es közlesi

kötelezettseget az AO Adórendszabaly 90. §-a 

szerint.

Az adómentesitesi igazolas kiadasara vonatkozó 

irasbeli kerelem nincs előirva. Az adóhivatal azonban 

különöskeppen olyan szolgaltatók eseteben, akiket 

eddig adózas tekinteteben nem tartanak nyilvan, 

kerdőiv segitsegevel felmeri a szükseges adatokat 

annak a kerdesnek vizsgalata celjaból, hogy 

adólevonassal biztositandó igenyek varhatók-e es 

hogy szükseg van-e az adózasi nyilvantartasra. Ha 

ezeket az adatokat nem vagy nem hianytalanul 

közlik, akkor az egyedi esetek körülmenyeitől 

függően a felvilagositasi es közreműködesi 
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kötelessegek megserteseből kell kiindulni. A 

szolgaltató ebben az esetben nem igenyelhet 

adómentesitesi igazolast. 

 
3. A külföldi szekhelyű szolgaltató az adózasi 

illetekesseget nem az illetekes külföldi adóhatósag 

igazolasaval bizonyitja be. 

 
A fent felsorolt es a törvenyben kifejezetten megnevezett 

tenyallasokon kivül akkor is fennforoghat a biztositandó 

adóköveteles veszelyeztetese, ha tartós adóhatrany all 

fenn, vagy valótlan adatokat allapitanak meg az 

adóbevallasban es adónyilatkozatban, vagy a szolgaltató 

ezeket ismetelten nem, vagy nem időben adja le. 

 
Olyan szolgaltató reszere, aki előadja, hogy csak rövid idejű 

belföldi tevekenysege miatt nem all fenn biztositandó 

adóigeny, az adóhivatal abban az esetben adjon 

adómentesitesi igazolast, ha a szolgaltatott altal előadottak 

megalapozottak, es nem allnak ellentetben az adóhivatal 

egyeb ismereteivel. 

 
Ha nem teljesitik az adómentesitesi igazolas kiadasara 

vonatkozó kerelmet, akkor az adóhivatal az indokok 

megadasa mellett elutasitó döntest hoz. 
 
 
 

Meddig es milyen  terjedelemben ervenyes  az 

adómentesitesi igazolas? 

 
Az adóhivatal a kiallitastól szamitva legfeljebb 3 eves 

ervenyessegi idejű adómentesitesi igazolast ad. Rövidebb 

időszakot is megszabhat, vagy egy projektre 

vonatkoztatott adómentesitesi igazolast allithat ki, ha az az 

egyedi eset körülmenyei alapjan celszerű. Olyan 

esetekben is, amelyekben az adómentesitesi igazolast egy 

bizonyos megbizasra adjak ki, ervenyessegi ideje 

hataridőhöz köthető. 
 
 
 

Hogyan  jarjon  el a szolgaltató es a szolgaltatast 

igenylő az adómentesitesi igazolassal? 

 
Annak erdekeben, hogy a szolgaltatast igenylő 

eltekinthessen az adólevonastól, a szolgaltatónak - meg 

mielőtt az epitesi szolgaltatasert ellenszolgaltatas törtent 

volna - be kell nyujtania az adómentesitesi igazolast. Ha az 

adómentesites nincsen korlatozva egy meghatarozott 

epitesi szolgaltatasra, akkor elegendő az igazolas 

masolatanak benyujtasa. Ha azonban az igazolas egy 

meghatarozott epitesi szolgaltatasra vonatkozó korlatozast 

tartalmaz, akkor a szolgaltató köteles az illetekes 

adóhivatal altal kiallitott igazolast a megnevezett 

igenylőnek eredetiben atadni. 

 
Az igazolas benyujtott masolatat, ill. az eredeti igazolast a 

szolgaltatas igenylőjenek kell megőriznie. 
 
 
 
Visszavonhatja, vagy visszaveheti az adóhivatal az 

adómentesitesi igazolast? 

 
Az igazolast alapvetően csak a visszavonas fenntartasaval 

adjak ki. A visszavonas akkor jöhet szóba, ha az 

adóhivatalnak oka van annak feltetelezesere, hogy az 

adómentesitesi igazolas tovabbi ervenyessege eseten az 

adóigenyek veszelyeztetese következik be. 

 
Ha az adómentesitesi igazolas egy meghatarozott epitesi 

szolgaltatasra volt korlatozva, akkor az adóhivatal közli a 

szolgaltatas igenylőjevel a visszavonast es azt az 

időpontot, amikortól kezdve az igazolas mar nem 

hasznalható. Az ez utan az időpont utan esedekes 

ellenszolgaltatasok adólevonas ala esnek, ha azok erteke 

meghaladja a mervadó bagatellhatart. 

 
Ha a kiadott igazolas jogellenes, akkor az adóhivatalnak az 

AO Adórendszabaly 130. §-a szerint vissza kell vennie az 

igazolast. Az adóhivatal ebben az esetben is ertesiti az 

igazolasban megadott szolgaltatasigenylőt (EStG 48b. § 

(4) bekezdes). A visszavetelnek az a következmenye, 

hogy a szolgaltatas igenylőjenek be kell pótolnia az 

adólevonast a megnevezett epitesi szolgaltatas alapjan 

előzőleg teljesitett ellenszolgaltatasok utan. A visszatartast 

a szolgaltatas igenylőjenek a visszavetel utan teljesitendő 

következő ellenszolgaltatasnal kell foganatositania. 
 
 
 
Felel a szolgaltatas igenylője a levont  összeg 

befizeteseert? 

 
Az EStG 48a. §-anak (3) bekezdese szerint a szolgaltatast 

igenylő felel a be nem fizetett vagy tul alacsony összegben 

befizetett adólevonasert. Ennek soran lenyegtelen az, 

hogy a szolgaltatas igenylője hibas-e vagy sem. A 

felelőssegi eljaras soran sem hivatkozhat arra, hogy az 

ellenertek a szolgaltatónal a kettős adóztatasi egyezmeny 

szerint belföldön nem adóztatható meg, mivel az EStG 

48d. §-anak (1) bekezdese szerint az adólevonasi eljaras 

az egyezmeny figyelembe vetele nelkül hajtandó vegre. A 

felelősseg miatti igenybevetel akkor is lehetseges, ha az 

adóalany szemelye nem ismert. 
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A szolgaltatast igenylő nem felelős, ha az ellenszolgaltatas 

időpontjaban rendelkezesere allt olyan adómentesitesi 

igazolas, amelynek jogszerűsegeben megbizhatott. Nem 

szabad azonban különösen akkor megbizni az 

adómentesitesi igazolasban, ha azt tisztessegtelen 

eszközökkel vagy hamis adatokkal szereztek meg, es ő 

erről tudott, vagy durva gondatlansag következteben nem 

tudott. 

Milyen  előnyökkel jar az adólevonasi eljaras  a 

szolgaltatas igenylője szamara? 

Az adólevonasi eljaras elsőbbseget elvez az EStG 50a. §- 

anak (7) bekezdese szerinti levonasi rendelkezessel 

szemben. Ez a rendelkezes ezaltal epitesi 

szolgaltatasoknal nem kerül alkalmazasra. 

Ha a szolgaltatas igenylője teljesitette az adólevonasi 

összeg bevallasara es befizetesere vonatkozó 

kötelezettseget, vagy ha az ellenszolgaltatas időpontjaban 

ervenyes adómentesitesi igazolas allt rendelkezesere, 

akkor az AO Adórendszabaly 1ó0. §-a (1) bekezdesenek 

1. mondata nem alkalmazandó. Ezaltal az erintett 

ellenszolgaltatas tekinteteben elmarad az üzemi kiadasok

levonasanak megtagadasa.

Abban az esetben is, ha az adóhivatal megallapitja, hogy 

az ellenszolgaltatast nem epitesi szolgaltatasert, hanem 

munkavallalók atengedeseert teljesitettek, elmarad az 

üzemi kiadasok levonasanak megtagadasa, amennyiben a 

szolgaltatas igenylője bevallotta es befizette az 

adólevonasi összeget. A kölcsönvevőkent törtenő 

igenybevetel az EStG 42d. §-anak (ó) es (8) bekezdese 

szerint ugyszinten kizart. Ez nem ervenyes abban az 

esetben, ha a megbizó es a megbizott visszaelően 

együttműködik. Ha a kölcsönvevő az EStG 48. §-anak (2) 

bekezdese szerinti adólevonast nem foganatositotta, mert 

az ellenszolgaltatas időpontjaban adómentesitesi igazolas 

allt rendelkezesere, akkor ezek a tehermentesitő hatasok 

csak abban az esetben következnek be, ha a kölcsönvevő 

az adómentesitesi igazolas jogszerűsegeben megbizhatott. 

Ebből azonban csak kiveteles esetekben lehet majd 

kiindulni, mert a kölcsönvevő a szolgaltatas igenylőjekent 

rendszerint tud arról, vagy csak durva gondatlansag 

következteben nem tud arról, hogy az igazolast 

tisztessegtelen eszközökkel vagy hamis adatokkal 

munkavallalók atengedesere es nem epitesi szolgaltatasra 

szereztek meg. A kölcsönvevő vonatkozasaban illetekes 

adóhivatal ebben az esetben nem hozhat döntest a 

felelőssegről az EStG 48a. §-anak (3) bekezdese szerint, 

mivel nem epitesi szolgaltatasról 

van szó; ezzel szemben a kölcsönvevő felelőssegere 

vonatkozó előirasok (EStG 42d. § (ó) es (8) bekezdes), 

valamint adott esetben az AO Adórendszabaly 1ó0. §-a 

szerinti rendelkezesek kerülnek alkalmazasra. 

Melyik  adóhivatal illetekes az adólevonasi eljaras 

vonatkozasaban? 

Epitesi szolgaltatasok eseten nem a szolgaltatast igenylő 

(megbizó) adóhivatala, hanem a szolgaltató (megbizott) 

vonatkozasaban helyileg illetekes adóhivatal kezeli az 

adólevonast. 

- Ennel az adóhivatalnal kell bejelentenie es befizetnie 

a szolgaltatast igenylőnek az adólevonas összeget

(EStG 48a. § (1) bekezdes),

- ez az adóhivatal hoz döntest a be nem fizetett vagy 

tul kis összegben fizetett adólevonassal kapcsolatos

felelőssegről (EStG 48a. § (3) bekezdes 4. mondat),

- ez az adóhivatal adja ki a szolgaltató kerelmere az 

adómentesitesi igazolast, valamint ez illetekes az

igazolas visszavonasaert vagy visszaveteleert (EStG

48 . §),

- ez az adóhivatal szamitja be a levont összeget a 

szolgaltató altal fizetendő adóba (EStG 48c. § (1)

bekezdes),

- ez az adóhivatal teriti vissza a szolgaltató szamara 

kerelemre az adólevonas összeget (EStG 48c. § (2)

bekezdes) es

- ez illetekes az adólevonas ellenőrzeseert (EStG 48a.

§ (4) bekezdes összeköttetesben az 50b. §-sal).

Melyik  adóhivatal illetekes helyileg a szolgaltatóra 

(megbizottra) nezve? 

1. Ha a szolgaltató vallalkozó lakóhelye vagy annak 

hianyaban szokasos tartózkodasi helye belföldön van, 

akkor az az adóhivatal illetekes, melynek körzeteben 

annak lakóhelye vagy szokasos tartózkodasi helye 

talalható. Ha a szolgaltató vallalat belföldi szekhelyű 

es ügyvezetesű tarsasag vagy szemelyi egyesüles, 

akkor az az adóhivatal illetekes, melynek körzeteben 

az ügyvezetes talalható.
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Ajanlatos erdeklődni a szolgaltatónal, hogy melyik 

adóhivatal (adóhivatali penztar) illetekes a 

szolgaltatóra nezve. Ezek az adatok es az illetekes 

adóhivatali penztarra  vonatkozó adatok  a 

http://www.finanzamt.de cimen hivhatók le. 

2. Ha a szolgaltató vallalkozó lakóhelye külföldön van, ill.

ha a szolgaltató vallalat (testület vagy szemelyi

tarsasag) szekhelye vagy ügyvezetese külföldön van,

akkor központi illetekesseg all fenn Nemetorszag 

területen. Ezt az alabbi tablazat tartalmazza: 

Lakóhely, szekhely  vagy ügyvezetes llletekes 
Belgium Finanzamt Trier 

Bulgaria Finanzamt Neuwied 

Dania Finanzamt Flensburg 

Esztorszag Finanzamt Rostock 

Finnorszag Finanzamt Bremen 

Franciaorszag Finanzamt Offenburg 

Egyesült Kiralysag Finanzamt Hannover-Nord 

Görögorszag Finanzamt Berlin Neukölln 

lrorszag Finanzamt Hamburg-Nord 

Olaszorszag Finanzamt München 

Horvatorszag Finanzamt Kassel-Hofgeismar 

Lettorszag Finanzamt Bremen 

Liechtenstein Finanzamt Konstanz 

Litvania Finanzamt Mühlhausen 

Luxemburg Finanzamt Saarbrücken Am Stadtgraben 

Macedonia Finanzamt Berlin Neukölln 

Hollandia Finanzamt Kleve 

Norvegia Finanzamt Bremen 

Ausztria Finanzamt München 

Lengyelorszag 
Finanzamt Hameln
Finanzamt Oranienburg
Finanzamt Cottbus 

Portugalia Finanzamt Kassel-Hofgeismar 

Romania Finanzamt Chemnitz-Süd 

Oroszorszag Finanzamt Magdeburg 

Svedorszag Finanzamt Hamburg-Nord 

Svajc Finanzamt Konstanz 

Szlovakia Finanzamt Chemnitz-Süd 

Spanyolorszag Finanzamt Kassel-Hofgeismar 

Szlovenia Finanzamt Oranienburg 

Csehorszag Finanzamt Chemnitz-Süd 

Törökorszag Finanzamt Dortmund-Unna 

Ukrajna Finanzamt Magdeburg 

Magyarorszag Zentralfinanzamt  Nürnberg 

Feheroroszorszag Finanzamt Magdeburg 

Amerikai Egyesült Allamok Finanzamt Bonn-Innenstadt 

Az előbbiekben fel nem sorolt orszagok Finanzamt Berlin Neukölln 

* első levél utolsó név vagy cégnév.

- betűk A - G
- betűk H - L
- betűk M - R 

 Finanzamt Nördlingen- betűk S - Z *  

http://www.finanzamt.de/


Melleklet 

Az EStG Jövedelemadó-törveny 48. §-a (1) bekezdesenek hatalya ala esnek különöskeppen az alabbiakban felsorolt agazatok 

epitesi szolgaltatasai, de csak akkor, ha epitmenyek előallitasara, javitasara, karbantartasara, atalakitasara vagy 

felszamolasara szolgalnak. 

Epitőüzemi rendelet  1. § 

(1) ...

(2) üzemek es üzemi reszlegek az (1) bekezdes ertelmeben azok, amelyekben különöskeppen az alabbi munkakat vegzik:

1. Nedvesseg elleni szigetelesi munkak

2. Talajrendezesi es viztelenitesi munkak, mint peldaul telkek es művelhetőve teendő földek, az aroktisztitasi es rőzsemű- 

epitesi munkakkal, talajviztelenitő csővezetekek fektetesevel, valamint vizelvezető es zsilipberendezesek epitesevel 

bezarólag

2a. Epitmenyek es epületreszek azbesztmentesitesi munkai 

3. Epületek szaritasi munkai, amelyek a falazat szerkezetere kifejtett hatassal a nedvesseg elvonasara szolgalnak,

műanyagok vagy vegyszerek felhasznalasaval is, valamint kondenzatorok beepitesevel

4. Beton- es vasbetonmunkak, a betonvedelmi es betonfelujitasi munkakkal, valamint a vasalasi munkakkal bezarólag

5. Furómunkak

6. Kutepitő munkak

7. Vegyi talajszilarditas

8. Szigetelesi munkak (peldaul hő-, hideg- es zajvedelmi, hangnyelő-, hangjavitó- es hangnemesitő munkak), beleertve az 

tartószerkezetek kesziteset, valamint a műszaki szigetelesi munkakat, különöskeppen műszaki berendezeseken, 

valamint közuti, legi vizjarműveken

9. Földmozgató munkak, mint peldaul utepitesi, melioraciós, földnyerő, töltesepitő, vadpatak-szabalyozasi es

lavinavedelmi munkak, sportpalyaepites, valamint hangvedelmi falak es utszegelyek keszitese közlekedesi utak menten

10. Alapzatkiegyenlitő munkak, mint peldaul cement, aszfalt, anhidritcement, magnezit, gipsz, műanyagok es hasonló 

anyagok felhasznalasaval vegzett munkak

11. Homlokzati epitőmunkak

12. Előre gyartott elemekkel vegzett munkak, mint peldaul előre gyartott elemek beepitese vagy összeillesztese epitmenyek 

előallitasa, javitasa, karbantartasa vagy atalakitasa celjaból; tovabba előre gyartott elemek előallitasa, ha ezeket

tulnyomó reszben az üzem, ugyanannak a vallalatnak egy masik üzeme vagy vallalati egyesülesen belül - a jogi

formatól függetlenül - legalabb egy tarsasagi tag üzeme epit össze vagy be; ez nem terjed ki betonból vagy faból

keszült előre gyartott elemek előallitasara előre gyartott faelemekből keszült epitmenyek letesitesere, valamint szigetelő 

elemek előallitasara stacioner üzemi jellegű massziv, helyhez kötött es tartósan berendezett munkahelyek letesitesere; a 

2. § 12. pontjat ez nem erinti

13. Tűzhely-, valamint kalyha- es kemencemunkak

14. Csempe-, lap- es mozaikrakó es -fektető munkak

14a.   Fugazasi munkak epitmenyeken, különöskeppen burkolt teglafalazatok, valamint beepitett reszek es teglafalazatok 

közötti illesztesek fugazasa, tovabba mindennemű tartósan rugalmas es plasztikus fugazas 

15. Vasalt üvegbetonmunkak, valamint üvegből keszült epitőelemek falazasa es fektetese

16. Vaganyepites

17. Nem raktarozható epitőanyagok előallitasa, mint peldaul beton- es habarcskeverekek (szallitott beton es keszhabarcs),

ha az előallitott epitőanyag tulnyomó reszevel az előallitó üzem epitkezeseit, ugyanazon vallalat egy masik üzemenek 

epitkezeseit vagy vallalati egyesülesen belül - a jogi formatól függetlenül - legalabb egy tarsasagi tag üzemenek 

epitkezeseit latjak el azzal

18. Magasepitesi munkak

19. Epületreszeken vegzett favedelmi munkak

20. Csatornak (torkolati művek) epitesi munkai

21. Kőművesmunkak

22. Cölöpözesi munkak
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23. Csővezetek-epitesi, csővezetek-melyepitesi, kabelvezetek-melyepitesi munkak, valamint talajatpreseles

24. Akna- es alagutepitesi munkak

25. Zsaluzasi munkak

26. Kemenyepitesi munkak

27. Robbantasi, bontasi es romtalanitasi munkak; nem vonatkozik olyan bontasi es roncshasznositasi munkakra, melyek 

tulnyomó tevekenysege nyersanyagok nyeresere vagy bontasi anyagok ujrafeldolgozasara szolgal

28. Acelhajlitó es acelfonó munkak, amennyiben azokat az üzem vagy az epitkezes mas epitesi szolgaltatasainak

teljesitesehez vegzik

29. Pólyazó munkak

30. Kőfaragó munkak

31. Ütepitő munkak, mint peldaul kő-, aszfalt-, beton- es fekete burkolatu utepitesi munkak, mindennemű utkövező munkak,

uttestjelző munkak; tovabba a keverek előallitasa es feldolgozasa, ha a keverek tulnyomó reszevel az üzemet,

ugyanazon vallalat masik üzemet vagy vallalati egyesüleseken belül - a jogi formatól függetlenül - legalabb egy 

tarsasagi tag üzemet latjak el

32. Üthengerlő munkak

33. Stukkó-, vakoló, gipszelő es rabicfalazó munkak, beleertve az tartószerkezetek es vakolathordozók felerősiteset

34. Mozaikpadló-munkak

35. Melyepitesi munkak

36. Szarazfalazasi es szerelőepitkezesi munkak (peldaul fal- es mennyezetbeepites, valamint fal- es mennyezetburkolatok)

beleertve a tartószerkezetek es a vakolathordozók felerősiteset

37. Padlóburkolatok fektetese mas epitesi szolgaltatasokkal összeköttetesben

38. Epitőipari gepek kölcsönzese kezelőszemelyzettel, ha a kezelőszemelyzettel kölcsönzött epitőipari gepeket epitesi

szolgaltatasok teljesitesere hasznaljak

38a.   Hőszigetelő együttműködő rendszereken vegzett munkak 

39. Vizmű-epitesi munkak, viztartasi munkak, vizepitesi munkak (peldaul viziut-epites, vizmeder-epites, zsilipepites)

40. Acsmunkak es epitesi famunkak, amelyeket az acsszakma kereteben vegeznek

41. Epitesi felvonók felallitasa

(3) Az (1) bekezdes ertelmeben vett üzemeknek es üzemi reszlegeknek tekintendők azok az üzemek is,

1. amelyek allvanyokat allitanak fel,

2. amelyek a tetőfedő szakmahoz tartoznak.

(4) Az (1) bekezdes ertelmeben vett üzemek es üzemi reszlegek, tovabba azok a kert- es tajepitesi üzemek is, amelyekben az 

alabbi munkakat vegzik:

1. közkertek, parkok es zöldterületek, valamint sportpalyak es jatszóterek, tovabba temetők letesitese

2. a teljes külső környezet kialakitasa a lakasepitesben, közepületeknel, különöskeppen iskolaknal, kórhazaknal,

uszodaknal, közuti, autópalya menti es vasuti letesitmenyeknel, repülőtereken, laktanyak környeken

3. töltes-, domb- es hegyoldal-, hanyó- es rezsűbiztositas, beleertve a rőzsemű-epitest

4. mindenfajta mernökbiológiai munkak

5. mindenfajta vedőnövenyzet ültetese

6. talajviztelenites (drenazs)

7. melioració

8. földnyeres es rekultivació

(5) Az (1) bekezdes ertelmeben vett üzemek es üzemreszlegek ki vannak zarva az egesz evi epitőipari foglalkoztatas 

tamogatasaból, ha ahhoz az elhatarolható es emlitesre meltó csoporthoz tartoznak, amely csoportban a (2)-(4) bekezdes 

szerinti bevonas nem vezet az egesz evi epitesi tevekenyseg megelenkülesehez.

Epitőüzemi rendelet  2. § 

Az egesz evi foglalkoztatast kivaltkeppen az alabbi üzemek eseteben nem tamogatjak: 

1. az epület- es vasvedelmi szakmaban

2. a betonarut es mozaikpadló-arut gyartó szakmaban, hacsak nem vegeznek azok üzemi reszlegeiben rendeltetesük

alapjan tulnyomóreszt epitesi szolgaltatasokat az 1. § (1) es (2) bekezdesenek ertelmeben

3. a homlokzattisztitasnal
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4. a padlófektető es parkettazó szakmaban

5. az üvegesszakmaban

6. a szerelőszakmaban, különöskeppen a badogos, klimaberendezes-epitő, gaz-, viz-, fűtes-, szellőzes- es villamos

szerelő szakmaban, valamint a villamvedelmi es földelő berendezesek szerelesenel

7. a festő- es lakkozó kezműves szakmaban, hacsak nem vegeznek tulnyomó reszt epitesi szolgaltatasokat az 1. § (1) es

(2) bekezdesenek ertelmeben

8. a termeskő- es műkőiparban, valamint a kőfaragó kezműves szakmaban

9. a vizes kotrasoknal

10. a cserepkalyharakó es legfűtesszerelő szakmaban

11. a savvedelmi epitőiparban

12. az asztalosszakmaban, valamint a famegmunkaló es fafeldolgozó iparban, beleertve az előre gyartott faelemek iparat, 

amennyiben nem tulnyomóreszt előre gyartott elemekből folyó, szigetelő, szarazepitő es szerelő epitkezesi munkakat 

vagy acsmunkakat vegeznek

13. a kimondottan acel-, vas-, fem- es könnyűfemiparban, valamint munkavezetekek, legvezetekek, helyi halózati vezetekek

es kabelvezetekek szerelesenel

14. tovabba olyan üzemeknel, melyek betonüritő berendezeseket üzletszerűen bocsatanak rendelkezesre.




