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2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról1

1 Kihirdetve: 2007. XI. 16.

Az Országgyűlés
- figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó,

nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,
- figyelemmel az árutermelő piacgazdaság igényeit kielégítő

versenysemleges adórendszer működtetésének követelményeire,
- figyelemmel Magyarországnak az Európai Unióban tagállamként való

részvételére, különös tekintettel az ebből fakadó, az általános forgalmi adózás
területén jelentkező jogharmonizációs kötelezettségekre, valamint

- tekintetbe véve az általános forgalmi adózás 1988-as bevezetése óta
szerzett tapasztalatokat is,
az általános forgalmi adózás szabályairól a következő törvényt alkotja:2

2 Módosította: 2011. évi CCI. törvény 318. §.

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Bevezető rendelkezés

1. § Az e törvény alapján megfizetett általános forgalmi adó (a továbbiakban:
adó) az államháztartás központi kormányzata költségvetésének bevétele.

Alkalmazási hatály

2. § E törvény alapján adót kell fizetni:
a) adóalany által - ilyen minőségében - belföldön és ellenérték fejében

teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása,
b) terméknek az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli

egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése és
c) termék importja

után.
3. § E törvény rendelkezéseit
a) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény (a továbbiakban: Eva.)

hatálya alá tartozó személyekre, szervezetekre, valamint
b)3

3 Megállapította: 2016. évi LXVIII. törvény 158. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

 a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) hatálya alá tartozó,
zárjeggyel ellátott dohánygyártmányokra
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abban az esetben kell alkalmazni, ha arról az a) pontban említett esetben az
Eva., a b) pontban említett esetben pedig a Jöt. kifejezetten rendelkezik.

4. § (1)1

1 Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 1.

 Belföld alatt Magyarország területe értendő.
(2) Közösség és tagállamai, valamint azok területe alatt az 1. számú

mellékletben meghatározottak értendők.
(3) Harmadik állam és annak területe alatt az értendő, amely nem tartozik a

(2) bekezdés hatálya alá.

Adóalany

5. § (1) Adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját
neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére,
céljára és eredményére. Az érintett személy vagy szervezet jog- és
cselekvőképességére személyes joga az irányadó, ha azonban személyes joga
alapján nem lenne jog- és cselekvőképes, de a magyar jog alapján igen, akkor
jog- és cselekvőképességét a magyar jog alapján kell elbírálni.

(2) Abban az esetben, ha a gazdasági tevékenység közvetlenül közös
tulajdonban és közös használatban levő ingóra vagy ingatlanra, mint
ellenérték fejében hasznosítandó dologra irányul, adóalany a tulajdonostársak
közössége. Az adóalanyisághoz fűződő jogokat és kötelezettségeket a
tulajdonostársak közössége az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja.
Kijelölés hiányában képviselő a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező
tulajdonostárs, egyenlő tulajdoni hányad esetében pedig az adóhatóság által
kijelölt tulajdonostárs.

Gazdasági tevékenység

6. § (1) Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg
tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték
elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában
történik.

(2) Gazdasági tevékenység körébe tartozik különösen a termelésre,
forgalmazásra irányuló ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi tevékenység,
valamint az egyéb szolgáltatói tevékenység, ideértve a szellemi
szabadfoglalkozásként folytatott tevékenységeket is.

(3) Gazdasági tevékenység az is, ha az adóalany az egyébként a
vállalkozásának részét képező, illetőleg a vállalkozása folytatásának
eredményeként keletkező vagyont (vagyonrészt) és vagyoni értékű jogot
ellenérték fejében hasznosítja.

(4) Szintén gazdasági tevékenység és adóalanyiságot eredményez az is, ha
a) egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró, az 5. § (1) bekezdése

értelmében jogképes személy vagy szervezet (a továbbiakban együtt: személy,
szervezet) belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott új
közlekedési eszközt értékesít belföldön kívülre, de - a beszerző nevére szóló
rendeltetéssel - a Közösség területére, függetlenül attól, hogy a
küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző
vagy - bármelyikük javára - más végzi;

b)2

2 Megállapította: 2013. évi CC. törvény 90. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól.

 egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet beépített
ingatlant (ingatlanrészt), és ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel
értékesít, feltéve, hogy
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