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ÁFA

Normál kulcs

Kedvezményes
kulcs

Kedvezményes
kulcs

Kiemelten
kedvezményes kulcs

27%
10%

A 10%-os ÁFA alkalmazási területe: vendéglátás és kész élelmiszerek értékesítése;
alkoholmentes italok és víz (azonnali fogyasztásra); kereskedelmi szálláshely
szolgáltatás (panziós vagy félpanziós ellátás értékének ¾ részére), bútorozott
bérlemény, besorolt kemping, utasszállítás, lakásfelújítási munkák; emberi
fogyasztásra nem alkalmas, nem feldolgozott mezőgazdasági vagy
halgazdálkodási   termékek, tűzifa; eredeti művészeti alkotások értékesítése és
jogdíj átruházása; belépőjegyek állatkertbe, múzeumokba, műemléképületekbe,
kiállításokra, vásárokra, kirakodó vásárokra és kulturális helyekre,  nem támogatott
gyógyszerek

5,5%
Alkalmazási területe: vendéglátás és kész élelmiszerek (ha eltartható
csomagolásban kerülnek forgalomba); alkoholmentes italok és víz (későbbi
fogyasztásra); lakás felújítási munkák; élelmiszerek; étcsokoládé, tejcsokoládé,
bonbon, kakaóbab és kakaóvaj; eszközök és szolgáltatások segítségre szoruló
személyek számára (rokkant vagy idős), előfizetés gáz és áramellátásra; iskolai
menzák; könyvek; jegyek élő előadásokra és mozijegyek; női és férfi
fogamzásgátlók

2,1%
A 2,1 %-os ÁFA alkalmazási területe: TB által támogatott gyógyszerek; nem ÁFA
alanynak értékesített húsipari élőállat; közszolgálati audiovizuális hozzájárulás;
CPPAP számmal rendelkező sajtó, beleértve az online sajtót is

18%

A 18 %-os ÁFA a tej és tejtermékekre, gabona, liszt,
keményítő vagy tej felhasználásával készült
termékekre, valamint kereskedelmi szálláshely
szolgáltatásra vonatkozik

5%
Az 5%-os áfa alá esnek az alapvető élelmiszerek, bizonyos
fajta húsok (sertés, marha, kecske, bárány) és hal.   Ez a
kulcs vonatkozik továbbá az egészségügyi
segédeszközökre, gyógyászati berendezésekre,
gyógyszerekre, könyvekre és napilapokra, lakás
építőiparra. Ez az áfakulcs érvényes étkezőhelyi
vendéglátásra (nem alkohol tartalmú italforgalommal),
internet-hozzáférési szolgáltatásra, távhőszolgáltatásra is

Nem létezik



 400 € minden 3-12 hónapos időszakra vonatkozó kérelem esetén,
 50 € minden egy naptári évre vonatkozó kérelem esetén.

2010 óta az ÁFA visszatérítési rendszer az Európai Unió országai között megváltozott. Annak a vállalatnak, amely a befizetett ÁFÁ-t kívánja
visszatéríttetni, az adóhatósághoz egy kérelmet kell benyújtani elektronikus úton a székhelye
szerinti EU tagország által a rendelkezésére bocsátott portálon keresztül, legkésőbb a következő év szeptember 30-ig.

A visszaigényelhető ÁFA minimum összege a következő:

Ténylegesen a francia vállalatnak a francia adóhatósághoz kell fordulni a Magyarországon kifizetett ÁFA visszaigénylése ügyében. Ezt követően a
francia adóhatóság felveszi a kapcsolatot a magyar adóhatósággal. Az eljáráshoz ki kell tölteni egy elektronikus adatlapot és azt be kell küldeni a
francia adóhatósághoz, aki továbbítani fogja a magyar adóhatósághoz.
A magyar adóhatóság elbírálja az ÁFA visszatérítés iránti kérelmet és kizárólag e-mailben küldi meg válaszát (pozitív vagy negatív). Fontos
megjegyezni, hogy ezt az e-mailt közvetlenül a visszatérítést kérelmező vállalatnak küldi meg. Ezen kívül az elektronikus válasz (mail) csak magyar
nyelven készül. Amennyiben a kérelem megfelel a magyar jogszabályoknak, a választ két héten belül megküldik.
A kérelmet a visszaigénylés által érintett időszakot követő évben be kell nyújtani, ellenkező esetben az adóhatóság a kérelem elbírálása nélkül
visszautasítja a visszatérítést. A kérelem ügyintézésének határideje, amennyiben az okmányok és a számlák megfelelnek az előírásoknak, 4 hónap.
A visszaigényelhető ÁFA minimum összege 50 euró.
Felmerülő probléma esetén a kérelemmel kapcsolatos ügyintézés során vagy az ügy előrehaladtáról történő érdeklődés céljából a magyar
adóhatóságnál, érdemes felvenni a kapcsolatot a Budapesten található Magyar-Francia Kereskedelmi és parkamarával (www.ccifrance
hongrie.org), amely tájékoztatást adhat a folyamatról.
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ÁFA visszatérítés a két ország között


