
Fordított ÁFA adózás alá eső termékek  
 

6. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez 

A 142. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek 

Sor-  
szám 

Megnevezés vtsz. 

1. Vas- és acélhulladék és -törmelék 
7204  
kivéve: 7204 50 

2. Rézhulladék és -törmelék 7404 
3. Nikkelhulladék és -törmelék 7503 
4. Alumíniumhulladék és -törmelék 7602 
5. Ólomhulladék és -törmelék 7802 
6. Cinkhulladék és -törmelék 7902 
7. Ónhulladék és -törmelék 8002 
8. Wolfram- (tungsten) hulladék és törmelék 8101 97 
9. Molibdénhulladék és -törmelék 8102 97 
10. Tantálhulladék és -törmelék 8103 30 
11. Magnéziumhulladék és -törmelék 8104 20 
12. Kobalthulladék és -törmelék 8105 30 
13. Bizmuthulladék és -törmelék 8106 00 10-ből 
14. Kadmiumhulladék és -törmelék 8107 30 
15. Titánhulladék és -törmelék 8108 30 
16. Cirkóniumhulladék és -törmelék 8109 30 
17. Antimonhulladék és -törmelék 8110 20 
18. Mangánhulladék és -törmelék 8111 00 19 

19. 
A vas- és acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak 
(salakhomok) 

2618 

20. 
Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, a vas- 
vagy az acélgyártásnál keletkező egyéb hulladék 

2619 

21. 
Arzént, fémet vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és üledék (a 
vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével) 

2620 

22. Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton 4707 
23. Üvegcserép és más üveghulladék 7001 00 10 
24. Műanyag hulladék és forgács 3915 

25. 
Lágygumi hulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert por 
és granulátum 

4004 

26. 
Nemesfém- és nemesfémmel platírozott fémhulladék és -törmelék; 
más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó hulladék és 
törmelék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez 

7112 

27. Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból 7205 

28. 
Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél-hulladék és 
használt textiláru zsinegből, kötélből vagy hajókötélből 

6310 

29.536 
Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, 
ezeknek hulladéka; kimerült primer elem és kimerült elektromos 
akkumulátor 

8548 10 

 



6/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez537 

A 142. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek 

Sor-  
szám 

Megnevezés Vtsz. 

1. Kukorica 1005 
2. Búza és kétszeres 1001 
3. Árpa 1003 
4. Rozs 1002 
5. Zab 1004 
6. Triticale 1008 90 10 
7. Napraforgó-mag, törve is 1206 00 
8. Repce- vagy olajrepcemag, törve is 1205 
9. Szójabab, törve is 1201 
   

6/B. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez538 

A 142. § (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek 

 
Sor-  
szám 

Megnevezés Vtsz. 

 

1. 
Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék 
vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, 
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül 

7208 

 

2. 

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék 
vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve 
(hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy 
bevonás nélkül 

7209 

 

3. 
Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék 
vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve 
vagy bevonva 

7210 

 

4. 
Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű 
termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, 
lemezelés vagy bevonás nélkül 

7211 

 

5. 
Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű 
termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, 
lemezelve vagy bevonva 

7212 

 

6. 
Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, 
szabálytalanul felgöngyölt tekercsben 

7213 

 



7. 
Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, 
melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, 
hengerlés után csavarva is 

7214 

 
8. Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból 7215 

 

9. 
Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem 
ötvözött acélból 

7216 

 
10. Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból 7217 

 

11. 
Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy nem 
ötvözött acélból (az öntöttvas cső kivételével) 

7304-ből 

 

12. 
Más cső és üreges profil vasból vagy nem ötvözött 
acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy 
hasonlóan zárva) 

7306-ból 

 
13 
 

 

 

 

Rács, sodronyfonat és kerítésfonat a keresztezéseknél 
hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból és 

lyukmérete legalább 100 cm2 

 
 
 

Áfa törvény (2007.évi CXXVII. 142. §  
(1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti: 
a) a 10. § d) pontja szerinti termékértékesítés esetében; 
b)208 a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka 

esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - 
ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan 
létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles vagy 
építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen 
és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának; 

c)209 a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz - ideértve azt is, ha az nem 
kötött építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz - 
munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve 
iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében; 

d) a 6. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében; 
e) a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó termékértékesítés esetében, ha az értékesítő 

adóalany élt a 88. §-ban említett választási jogával; 
f)210 az adós és a hitelező, valamint az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személy 

viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés 
kielégítésének érvényesítésére irányul; 

g)211 a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a 
teljesítésekor a szokásos piaci árat tekintve 100 000 forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó 
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási 
vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll; 

h)212 üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási 
egység) átruházása esetében; 

i)213 a 6/A. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében; 



j)214 a 6/B. számú mellékletben felsorolt termék értékesítése esetén, amennyiben az nem 
tartozik a XVI. Fejezet szerinti különös rendelkezések hatálya alá. 

(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 tőle adó 

fizetése ne lenne követelhető. 
(4) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazásában - akár termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója 

vagy termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője minőségében, akár mindkét minőségben 
egyaránt - belföldön nyilvántartásba vett adóalany az Eva. hatálya alá tartozó személy, szervezet is. 

(5)215 Az érintettség valószínűsítése mellett az ügylet teljesítésében érintett bármelyik fél kérheti 
a) a többi érintett féltől, hogy nyilatkozzon, 
b) az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájékoztassa 

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

(6)216 Az állami adóhatóság (5) bekezdésben említett tájékoztatási kötelezettségének köteles 
haladéktalanul eleget tenni. Az írásos megkeresésre adott adóhatósági választ az ellenkező 
bizonyításáig valósnak kell tekinteni. Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben az 
adóhatóság tájékoztatási kötelezettségének a honlapján történő közzététellel tesz eleget. 

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

(8)217 Az (1) bekezdés i) pontja nem alkalmazható a XIV. Fejezetben szabályozott jogállású, 
mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak e tevékenysége körébe tartozó 
termékértékesítésére és termékbeszerzésére. 

 


