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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

2020. január 1-től szigorúbb feltételek vonatkoznak az adómentesség alkalmazására Közösségen belüli 

értékesítések esetén. 

A jelenlegi szabályozás szerint Közösségi értékesítés adómentességének igazolásához elegendő egy 

dokumentum, elsősorban a CMR (fuvarokmány), amit a terméket feladó, a terméket fogadó, illetve a 

fuvarozó aláír, lepecsétel. 

A TANÁCS 2011. március 15-i 282/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról  2020. január 01-től 

valamennyi tagállam részére kötelezően alkalmazandóan a Közösségi értékesítés adómentességéhez 

legalább kettő, egymásnak nem ellentmondó dokumentum szükséges. 

A szükséges dokumentumok a következők, attól függően, hogy az eladó vagy a vevő fuvaroz. 

 

1. Ha a terméket az eladó vagy az eladó nevében más fuvarozza el 

 

Az adómentesség feltétele, hogy 

 

 az eladó birtokában van a lenti a) pontban említettek közül legalább két olyan, egymásnak nem 

ellentmondó dokumentumnak, amelyeket egymástól, a vevőtől és a beszerzőtől is független két 

különböző fél állított ki, vagy  

 az eladó egyszerre birtokában van a lenti a) pontban említett dokumentumok közül bármelyik egy 

és a b) pontban említett dokumentumok közül bármelyik egy, a feladást vagy a fuvarozást igazoló 

egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak, amelyeket egymástól, az eladótól és a beszerzőtől is 

független két különböző fél állított ki. 

 

A fenti hivatkozott dokumentumok a következők 

 

a) a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok, mint például az aláírt CMR-

dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru 

fuvarozója által kiállított számla; 

b) a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény; vagy a termékek 

feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok; közjogi hatóság, például 

közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek rendeltetési tagállamba való 

megérkezését; a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény, 

amely igazolja a termékeknek az adott tagállamban való tárolását. 
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2. Ha a terméket a vevő vagy a vevő nevében más fuvarozza el 

 

Az adómentesség feltétele, hogy 

 

 eladónak rendelkeznie egy vevői nyilatkozattal, ami az alábbiakat tartalmazza: 

- a vevő kijelenti, hogy a vevő vagy a nevében eljáró harmadik személy elfuvarozta a 

terméket,  

- a termék rendeltetési tagállamát, 

- dokumentum kiállításának dátumát, 

- a vevő nevét és címét, 

- termék mennyiségét, jellegét, 

- termék megérkezésének helyét, idejét, 

- a magánszemély azonosító adatait, aki a vevő nevében átvette az árut és  

 a fenti nyilatkozat mellett az eladó birtokában van a fenti a) pontban említettek közül legalább két 

olyan, egymásnak nem ellentmondó dokumentumnak, amelyeket egymástól, a vevőtől és a 

beszerzőtől is független két különböző fél állított ki, vagy 

 a fenti nyilatkozat mellett az eladó egyszerre birtokában van a fenti a) pontban említett 

dokumentumok közül bármelyik egy és a b) pontban említett dokumentumok közül bármelyik egy, 

a feladást vagy a fuvarozást igazoló egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak, amelyeket 

egymástól, az eladótól és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki. 

 

Vevői fuvarozás esetén tehát az eladónak minimum 3 dokumentummal kell rendelkeznie a mentesség 

megállapításához. 

A vevői nyilatkozatot a vevőnek a teljesítést követő hónap 10. napjáig át kell adnia az eladónak. 

A fentieken túl az adómentesség feltétele, hogy a vevő a Közösség más tagállamában bejegyzett adóalany 

legyen és a vevő a Közösség más tagállamában kiadott adószámát az eladóval közölje.  

A fentiek alapján javasoljuk, hogy lépjenek kapcsolatba vevőikkel annak érdekében, hogy az eladó 

rendelkezésére álljon a Közösségi értékesítés igazolására szolgáló vevői nyilatkozat, illetve további 

szükséges dokumentumok. Az eddigi gyakorlat szerint az eladó által beszerzett CMR (fuvarokmány) 

mellett a jövőben javasoljuk pl. a termékek fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok 

gyűjtését vagy vevőtől való beszerzését, a későbbi adómentességgel kapcsolatos viták megelőzésére. 
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Ez az anyag általános, egyszerűsített tájékoztatás a törvényi változásokról, mely nem helyettesíti az egyéni 

tanácsadást. Annak érdekében, hogy vállalkozása megfeleljen a fenti törvénymódosításoknak, kérjük 

keressen fel minket. 

 

Üdvözlettel, 

TPA Consulting Kft. 
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