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2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról1

86. § (1) Mentes az adó alól:

j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak
(ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek2

ja) elsĘ rendeltetésszerĦ használatbavétele még nem történt meg; vagy
jb)3 elsĘ rendeltetésszerĦ használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerĘre emelkedése vagy

használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történĘ tudomásul vétele és az értékesítés között még
nem telt el 2 év;

k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését;2

Adókötelessé tétel

88. § (1) A 86. § (1) bekezdésétĘl eltérĘen a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adóhatóságnak tett elĘzetes
bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy

a) a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett termékértékesítését, illetĘleg2

b) a 86. § (1) bekezdésének l) pontjában említett szolgáltatásnyújtását

adókötelessé teszi.4

(3)5 Az (1) bekezdésben említett választási jog külön-külön vagy együttesen gyakorolható oly módon, hogy az adókötelessé tétel - a
(4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az (1) bekezdés a), illetĘleg b) pontja alá tartozó valamennyi termékértékesítésre,
szolgáltatásnyújtásra kiterjed.

(4)6 A belföldön nyilvántartásba vett adóalany dönthet úgy is, hogy választási jogát az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
külön-külön vagy együttesen csak a lakóingatlannak nem minĘsülĘ ingatlanokra kiterjedĘen gyakorolja.

(5)7 Az az adóalany, aki (amely) élt az (1) bekezdésben említett választási jogával, attól a választása évét követĘ ötödik naptári év
végéig nem térhet el.

142. § (1) Az adót a termék beszerzĘje, szolgáltatás igénybevevĘje fizeti:

e) a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó termékértékesítés esetében, ha az értékesítĘ adóalany élt a 88. §-ban említett
választási jogával;

f)8 az adós és a hitelezĘ, valamint az adós és a hitelezĘ által kijelölt harmadik személy viszonylatában olyan termék értékesítése
esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul;

 1    Kihirdetve: 2007. XI. 16. 
 2    Lásd: 2009. évi CX. törvény 67. §. 
 3    Megállapította: 2013. évi XXXVII. törvény 55. § (2). Hatályos: 2013. IV. 21-tĘl. 
 4    Lásd: 2007. évi CXXVII. törvény 261. § (3). 
 5    Megállapította: 2008. évi VII. törvény 4. § (1). Hatályos: 2008. III. 18-tól. 
 6    Megállapította: 2009. évi CX. törvény 21. §. Hatályos: 2010. I. 1-tĘl. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1), 67. §. 
 7    Számozását módosította: 2008. évi VII. törvény 4. § (2). 
 8    Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 128. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-tĘl. 
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g)1 a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a teljesítésekor a szokásos piaci árat tekintve
100 000 forintnak megfelelĘ pénzösszeget meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítésre kötelezett
adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerĘsen megállapító eljárás hatálya alatt áll;

(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti ingatlanértékesítésre az (1) bekezdés e) pontjában meghatározottaknak is teljesülniük
kell.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek
a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint
b) egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tĘle adó fizetése ne lenne követelhetĘ.

(5)2 Az érintettség valószínĦsítése mellett az ügylet teljesítésében érintett bármelyik fél kérheti

a) a többi érintett féltĘl, hogy nyilatkozzon,
b) az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájékoztassa

a (3) bekezdésben említett feltételek teljesülésérĘl, illetĘleg arról is, hogy az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben az
értékesítĘ adóalany élt-e, és ha igen, milyen terjedelemben élt ott említett választási jogával.

(6)3 Az állami adóhatóság (5) bekezdésben említett tájékoztatási kötelezettségének köteles haladéktalanul eleget tenni. Az írásos
megkeresésre adott adóhatósági választ az ellenkezĘ bizonyításáig valósnak kell tekinteni. Az (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott esetben az adóhatóság tájékoztatási kötelezettségének a honlapján történĘ közzététellel tesz eleget.

(7) Az (1) bekezdés alkalmazása esetében a termék értékesítĘje, szolgáltatás nyújtója olyan számla kibocsátásáról gondoskodik,
amelyben áthárított adó, illetĘleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel.

ÉRTELMEZė RENDELKEZÉSEK

259. § E törvény alkalmazásában

7.4 építési telek: az olyan
a) telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelĘen kialakított, a közterületnek

gépjármĦ-közlekedésre alkalmas részérĘl az adott közterületre vonatkozó jogszabályi elĘírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon
útként nyilvántartott magánútról gépjármĦvel közvetlenül, zöldfelület, illetve termĘföld sérelme nélkül megközelíthetĘ, és
amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m, továbbá amely egyúttal nem minĘsül beépített
ingatlannak,

b) telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegĦ építmények elhelyezésére szolgál (építési terület) és amely egyúttal nem
minĘsül beépített ingatlannak;

 1    Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 60. §. Hatályos: 2011. I. 1-tĘl. 
 2    Megállapította: 2009. évi CX. törvény 26. §. Hatályos: 2010. I. 1-tĘl. EttĘl az idĘponttól kezdĘdĘen kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1). 
 3    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 123. §. Hatályos: 2012. I. 1-tĘl. 
 4    Megállapította: 2013. évi XXXVII. törvény 55. § (5). Hatályos: 2013. IV. 21-tĘl. 


