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Fél év haladék 
az időszakos elszámolású ügyletek számlázásának módosítására 

 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Hírlevelünk aktuális számában az ÁFA tv.

1
 elszámolási időszakos (folyamatos teljesítésű) ügyletek teljesítési 

időpontjának legújabb változásáról, illetve módosításáról kívánunk tájékoztatást nyújtani Önöknek. 

 

Az Országgyűlés hétfőn fogadta el az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más jogszabályok 

módosításáról szóló javaslatot. 

 „Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben 2014. július 1-jétől módosul az időszakos 

elszámolású ügyletek utáni adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja. A tervezett módosítás a 

cégeknél a számlázási rendszerek átállítását igényli, így a megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében 

szükséges a hatálybalépés 2015. január 1-jére történő elhalasztása” – írják a hétfőn elfogadott törvényjavaslat 

indokolásában. 

A módosítás értelmében az új teljesítési időpontra vonatkozó szabályokat csak olyan 2014. december 31-ét 

követően kezdődő elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés 

esedékessége 2014. december 31-ét követő időpont. 

Mint arról HÍR-ADÓ-nkban több alkalommal is beszámoltunk, időszaki elszámolású ügylet ahol a felek rendszeres 

időszakonként számolnak el (bérbeadás, könyvelés, takarítás, stb.). Ezeknél eddig – és az év hátralévő részében 

ezután is – a fizetési határidő és az áfa szerinti teljesítési időpont megegyezik. Jövő januártól viszont az 

elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés időpontja, vagyis az áfa-fizetési kötelezettség megállapításának 

időpontja is. 

Az érintett vállalkozásoknak így most már elegendő idő áll rendelkezésére az átállásra felkészülni és  

� áttekinteni, esetleg módosítani az érintett szerződéseket; 
� felülvizsgálni a számlázási mechanizmust, átállítani a számlázási rendszert; 
� megoldást kidolgozni az esetlegesen fellépő likviditási kérdésekre. 

 
 

*** 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.   
Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 
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