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MAGYARORSZÁG – ADÓZÁSI SZEMPONTOK RÖVID TÁVÚ 
BÉRBEADÁS ESETÉN 
Az alábbi tájékoztató abban nyújt segítséget, hogy megtudd, milyen adófizetési kötelezettségeid 
merülhetnek fel akkor, ha ingatlant adsz bérbe rövid távon Magyarországon.  

Az adózás kérdése összetett lehet, ugyanakkor a jogkövető magatartás érdekében fontos, hogy 
naprakészek legyünk az adózási kötelezettségekkel kapcsolatban. Az adóbevallás időben 
történő elkészítése, benyújtása, valamint az adók megfizetése a te felelősséged.  

Amennyiben rövid távon adsz bérbe ingatlant Magyarországon, az alábbi adók merülhetnek fel 
esetedben; érdemes tehát ezeket az adókat megismerned, és fontos, hogy teljesítsd is azokat a 
kötelezettségeket, melyek esetedben felmerülnek. Ezek a következők:   

! személyi jövedelemadó (és egészségügyi hozzájárulás vagy szociális hozzájárulási 
adó),  

! általános forgalmi adó (ÁFA) 

Jelen tájékoztató nem tejes körű, és nem minősül jogi tanácsadásnak. Amennyiben nem vagy 
biztos abban, hogy milyen adófizetési kötelezettségek merülnek fel esetedben, javasoljuk, hogy 
tájékozódj hivatalos forrásokból, vagy kérd szakértők segítségét. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem frissítjük a tájékoztatót az esetleges változásokkal 
egyidejűleg, így ellenőrizned kell, hogy a jogszabályok, illetve az eljárás nem változott-e az 
utóbbi időben. 

JÖVEDELEMADÓ 

Ha magánszemély jövedelmet szerez Magyarországon, valószínű, hogy ennek bizonyos 
százalékát adó formájában meg kell fizetnie a magyar adóhatóságnak. Az alábbiakban röviden 
összefoglaljuk, hogy milyen adófizetési kötelezettség merül fel az ingatlan rövid távú 
bérbeadásából származó jövedelem esetén, valamint azt, hogy hogyan tudod ezt az adót 
megfizetni a magyar adóhatóság felé.  

A magyar adóév január 1-jétől december 31-ig tart. 

Jövedelemadó fizetési kötelezettség keletkezése Magyarországon. 

Ha magyarországi ingatlan bérbeadásából, egyéb szálláshelyszolgáltatásból származik 
jövedelmed, ez a jövedelem Magyarországon adóköteles. 

Adóbevallás Magyarországon. 

A 18SZJA nyomtatvánt kell kitölteni a 2018-as adóév vonatkozásában. A nyomtatvány a magyar 
adóhatóság honlapjáról letölthető. 

Adóbevallás - határidő. 

Az adóbevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év május 20. napja, azaz a 2018. 
január 1. és december 31. közötti időszak esetében a határidő 2019. május 20. 

http://www.nav.gov.hu


Adófizetési határidő. 

Magyarországon negyedéves adóelőleg fizetési határidővel kell számolnod. A fizetési határidő a 
vonatkozó negyedévet követő hónap 12. napja, azaz április / július / október / január 12-e. 

Ugyanez vonatkozik a tételes átalányadó fizetési határidejére, melyet a későbbiekben 
részletezünk. 

Magyar adóhatóság elérhetőségei.  

A magyar adóhatóság elérhetőségei az alábbiak: 

● http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat 

● http://en.nav.gov.hu/contact/Tax_and_Customs_Directorates_of_the_NTCA  

A jövedelemadó mértéke Magyarországon.  

Magánszemélyek két módon adózhatnak ingatlan rövid távú bérbeadása, úgynevezett egyéb 
szálláshely-szolgáltatás esetén.  

Az egyik lehetőség a tételes átalányadózás. Amennyiben ezzel a lehetőséggel szeretnél élni, az 
első évben regisztrálnod kell magad a 18T101 nyomtatvány segítségével, illetve ezt követően 
az adóbevallásban kell jelezned a tételes átalányadó választását. Regisztráció hiányában a 
tételes átalányadó fizetésének lehetősége nem alkalmazható. 

A tételes átalányadó fizetését akkor lehet választani, ha a tulajdonos maximum három saját 
tulajdonú ingatlanban folytat egyéb szállás-helyszolgáltatást. A tételes átalányadó összege 
egész évre fizetendő, összege 38 400 forint (közel 120 euró) szobánként (beleértve a 
hálószobát és a nappalit is). Amennyiben a tevékenység év közben kezdődött, vagy év közben 
fejeződött be, csak az erre az időszakra vonatkozó adót kell megfizetned időarányosan. Ha a 
tételes átalányadózást választod, nincs lehetőséged a költségek beszámítására a bérbeadásból 
származó jövedelmed tekintetében, illetve további adó fizetésének kötelezettsége nem merül fel 
esetedben. Helyi adót ettől függetlenül lehet, hogy kell fizetned, amennyiben a helyi 
jogszabályok ezt előírják. 

Amennyiben nem a tételes átalányadózást választod, a rövid távú bérbeadásból származó 
jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Az adó mértéke az ilyen 
jellegű jövedelmek után a 2018-as év vonatkozásában 15 % személyi jövedelemadó, valamint 
19,5 % egészségügyi hozzájárulás. 2019-től az egészségügyi hozzájárulás helyett 19,5 % 
szociális hozzájárulási adót kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási 
adó csak abban az esetben fizetendő rövid távú bérbeadás esetén, ha az ingatlant kevesebb, 
mint 90 napra veszi bérbe a bérlő. Például abban az esetben, ha az ingatlanodat egész évben 
bérbeadod különböző bérlők részére, de minden bérlő esetében csak 30 napra, akkor a 
bérbeadásból – egyéb szálláshely-szolgáltatásból – származó jövedelmed után egészségügyi 
hozzájárulást, szociális hozzájárulási adót is kell majd fizetned, mivel az egyes bérbeadások 
időtartama rövidebb volt, mint 90 nap. 

Amennyiben kétséged támadna a jövedelmed adózási vonatkozásaival kapcsolatban, 
javasoljuk, hogy tájékozódj hivatalos forrásokból, vagy kérd szakértők segítségét. 

http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat
http://en.nav.gov.hu/contact/Tax_and_Customs_Directorates_of_the_NTCA


Jellemző költségek, amelyek levonhatók a magánszemély rövid távú bérbeadásából 
származó jövedelméből. 

Ahogy az a fentiekben részletezésre került, amennyiben a tételes átalányadózást választod, 
nincs lehetőség arra, hogy a bérbeadásból származó jövedelmedet költségekkel csökkentsd.  

Amennyiben a „normál” adózást választod, a költségek levonására két lehetőség van. 
Levonhatod a bruttó jövedelem 10 %-át költségként, vagy levonhatod a tényleges költségeket, 
amik az ingatlan bérbeadásával kapcsolatosan felmerültek.  

Ez utóbbi esetben az alábbi költségeket lehet levonni a bérbeadásból, egyéb szálláshely-
szolgáltatásból származó jövedelemből:  

● A közvetítő weboldal díja,  

● Közüzemi díjak (rezsiköltség),  

● Értékcsökkenés,  

● Egyéb adó, beleértve az előző negyedévi bevétel után megfizetendő egészségügyi 
hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó (pl. a 2017-ben fizetett egészségügyi 
hozzájárulás levonható a 2018-as bérbeadásból származó jövedelemből). 

A hiteltörlesztés részleteinek beszámítására nincs lehetőség. 

2019-től a 90 napnál hosszabb bérbeadások esetén van arra lehetőség, hogy a rezsiköltséget a 
bérbevevő úgy térítse meg a részedre, hogy amellett a 10 % költséghányadot is elszámolhatod 
például az értékcsökkenés vagy a közvetítő díja helyett. Erre rövid távú bérbeadás, egyéb 
szálláshely-szolgáltatás esetén nincs lehetőség.  

Speciális kedvezmények a magánszemély esetében ingatlan rövid távú bérbeadása 
esetén. 

Családi kedvezmény alkalmazása esetén csökkentheted az adóalapodat, amennyiben nem élsz 
a tételes átalányadózás lehetőségével. A családi kedvezmény összege havi 66 700 forint 
gyermekenként egygyermekes családok esetében, 2018-ban havi 116 670 forint 
gyermekenként kétgyermekes családok esetén, ami 2019-ben 133 330 forintra emelkedik, 
illetve havi 220 000 forint gyermekenként három vagy többgyermekes családonként. 

Azok a magánszemélyek, akik nem magyar adóügyi illetőségűek, valószínűleg nem lesznek 
jogosultak a családi kedvezményre. 

Levonások értékcsökkenés esetén (pl. amortizációs leírások, elhasználódás). 

Értékcsökkenéssel csak abban az esetben lehet csökkenteni a bérbeadásból származó 
jövedelmet, ha a lakást te vetted. Nem hivatkozhatsz értékcsökkenésre abban az esetben, ha a 
lakást ajándékozás útján szerezted vagy örökölted.  

A legtöbb lakás esetében az értékcsökkenés a vételár 2 %-a évente. Ezt a költséget a nem 
egész évben, illetve nem teljes területében hasznosított ingatlanok esetén arányosan 
csökkenteni kell. 

A bérbeadott ingatlanban lévő ingóságok, berendezési tárgyak esetében 2018-ban 100 000 
forint (közel 310 euró) alatti berendezések esetén az értékcsökkenés 100 %, 200 000 forint alatt 
az értékcsökkenés 50 %, illetve 14,5 % évente a legtöbb egyéb berendezés tekintetében. 2019-
től a 200 000 forint alatti berendezési tárgyak egyösszegben, egy év alatt számolhatók el. 



Emellett az adóévben befizetett egészségügyi hozzájárulás (2019-től szociális hozzájárulási 
adó) is levonható a jövedelemből. Például a 4. negyedévi adóelőleg kiszámítása során az első 
három negyedévre kiszámított és befizetett egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási 
adó vonható le. 

Jövedelemadó fizetési kötelezettség nem magyar adóügyi illetőségű magánszemélyek 
esetében. 

Amennyiben nem magyar adóügyi illetőségű vagy (azaz valószínűleg nem Magyarországon van 
az állandó lakóhelyed), az ingatlanod rövid távú bérbeadásából származó jövedelmed 
vonatkozásában a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alapján Magyarországon 
leszel adóztatható. 

Nem magyar adóügyi illetőségű személyként ugyanazok az adókötelezettségek terhelnek, mint 
belföldi, magyar adóügyi illetőségű magánszemélyeket, így dönthetsz úgy, hogy a tételes 
átalányadózást választod. Ellenkező esetben az adóteher 15 %, ugyanúgy, mint a magyar 
adóügyi illetőségű személyek esetén. 

Ugyanakkor, ha rendelkezel biztosítási jogviszonnyal bármely EU tagállamban, vagy olyan 
államban, mellyel Magyarországnak van szociális biztonsági egyezménye (pl. USA, 
Oroszország, Szerbia, Törökország, Japán és Koreai Köztársaság), nem kell egészségügyi 
hozzájárulást, szociális hozzájárulási adót fizetned. 

Amennyiben nem magyar adóügyi illetőségű vagy, nem vagy jogosult a családi kedvezményre, 
erre csak abban az esetben leszel jogosult, ha a jövedelmed 75 %-a Magyarországon adózik, 
és hasonló adókedvezményre nem vagy jogosult abban az országban, ahol adóügyi 
illetékességgel rendelkezel. 

Ha nem magyar adóügyi illetékességű vagy, adóazonosító jelet kell igényelned annak 
érdekében, hogy Magyarországon adózni tudj. Adóazonosító jelet a 18T34 számú 
nyomtatványon tudsz igényelni (a 2018-as évben).   

Magyar jövedelemadó fizetési kötelezettség magyar magánszemélyek részére külföldi 
bérbeadásból származó jövedelem után. 

Amennyiben a külföldi bérbeadásból származó jövedelem olyan országból származik, mellyel 
Magyarországnak kettős adóztatást elkerülő egyezménye van, ezen jövedelem után 
Magyarországon nem kell adózni, ugyanakkor a jövedelmet fel kell tüntetni a magyar 
adóbevallásban, mint külföldön adóztatható, Magyarországon az adó alól mentesített 
jövedelmet. 

Magyarországnak van kettős adóztatást elkerülő egyezménye az összes EU és OECD 
tagállammal.  

Ingatlant terhelő helyi adó.  

Az építményadót a helyi önkormányzatok vetik ki. Az adó mértéke önkormányzatonként 
változik, ugyanakkor nem lehet magasabb, mint 1846,6 Ft/m2 (6 euró), vagy az ingatlan 
korrigált forgalmi értékének 3,6 %-a. Az ingatlan korrigált forgalmi értéke a tényleges érték 50 
%-a, így az adó nem lehet magasabb az ingatlan forgalmi értékének 1,8 %-ánál. 

Nem minden önkormányzat vet ki építményadót, és ha ki is vet az önkormányzat építményadót, 
az adó mértéke a legtöbb esetben alacsonyabb a törvényi maximumnál.   

Speciális jövedelemadók, melyek a rövid távú ingatlan bérbeadásokat terhelik.  



Nincs olyan adótípus, mely kifejezetten a rövid távú ingatlan bérbeadások esetében fizetendő 
Magyarországon, ugyanakkor az önkormányzatokra jellemző az a gyakorlat, hogy az 
építményadót olyan ingatlanok vonatkozásában vetik ki, melyekben a tulajdonosnak nincs 
bejelentett lakóhelye. 

Vagyonadó Magyarországon. 

Magyarországi ingatlan értékesítése esetén adófizetési kötelezettség abban az esetben merül 
fel, ha az ingatlant az elmúlt öt évben vették. Példaként, a 2018-ban eladott ingatlan után nem 
kell adót fizetni, ha az ingatlant 2013-ban vagy korábban vették.  

Az adó mértéke a nyereség 15 %-a, de ez az összeg százalékosan csökken a szerzés évének 
függvényében, azaz a korábban vásárolt ingatlan vonatkozásában alacsonyabb az adó. Az adót 
a következő év május 20-ig kell bevallani és megfizetni. 

Példa az adó kiszámítására 

Laurának van egy két hálószobás lakása Budapesten. Laura bérbeadja az egyik szobát 
hétvégenként. 

Laura 2018-ban bruttó 120 000 forint jövedelmet realizált a bérbeadásból.

Laurának az alábbi költségei merültek fel az ingatlannak kapcsolatban 2018-ban: helyi 
építményadó (3500 forint), online jutalék (24 000 forint) és villany / gáz (16 000 forint).

FORINT

A bérbeadásból származó 
bevétel 120 0000



Elszámolható költségek: 

Helyi építményadó 3 500

Villany/gáz 16 000

On-line jutalék 24 000

Nettó adóztatható 
bérbeadásból származó 
jövedelem 76 500

Személyi jövedelemadó 11 475

Egészségügyi hozzájárulás 14 918

Összes adó 26 393

*Ahogy fentebb jeleztük, a biztosítás és a hiteltörlesztés részletei nem írhatók le 
költségként.

**Amennyiben Laura a 2017. évi jövedelme után fizetett egészségügyi hozzájárulást 
2018-ban, ez költségként csökkenti a bérbeadásból származó jövedelmet 2018-ban. 

***Laura választhatja a tételes átalányadózást is, ahogy azt a fentiekben részleteztük. 



ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 

Az általános forgalmi adó szabályai bonyolultak, ezért ajánljuk, hogy szánj időt arra, hogy 
megértsd a helyzetedre vonatkozó szabályozást.  

Általánosságban véve elmondható, hogy az általános forgalmi adó (ÁFA) a magyarországi 
fogyasztást terhelő adó. A legtöbb áru és szolgáltatás ÁFA köteles.  

Annak a magánszemélynek, aki árukat értékesít és szolgáltatásokat nyújt, az ÁFÁ-t minden 
valószínűség szerint fel kell számítania és be kell fizetnie. Mint minden adó esetében, itt is 
javasoljuk, kérd szakértők segítségét a Magyarországon felmerülő ÁFA fizetési 
kötelezettségekkel kapcsolatban. 

Amennyiben már most bérdeadsz szobákat vendégek számára, elképzelhető, hogy a bérleti díj 
vonatkozásában ÁFÁ-t is fel kell számítanod, és be kell fizetned a magyar adóhatóság felé. 
Mivel nem az Aribnb nyújtja a szálláshely-szolgáltatást, a bérbeadó felelőssége, hogy a helyi 
ÁFA szabályokat figyelembe vegye a bérleti díj meghatározásakor.  

Be kell szednem az ÁFÁ-t a vendégektől, ha rövid távra bérbeadom az ingatlanomat 
Magyarországon?  

Általánosságban véve elmondható, hogy az adóköteles szolgáltatást nyújtó 
magánszemélyeknek regisztrálniuk kell magukat az ÁFA törvény alapján (azaz adószámot kell 
igényelniük a NAV-tól), és fel kell számítaniuk a szolgáltatás után az ÁFÁ-t. A hatályos 
jogszabályok alapján nincs értékhatár a regisztrálás tekintetében Magyarországon, így amint 
megkezded a szálláshely szolgáltatásra vonatkozó tevékenységed, regisztrálnod kell magad.  

A szálláshely szolgáltatás nyújtása Magyarország területén adóköteles tevékenység függetlenül 
attól, hogy rendelkezel-e magyar adóügyi illetőséggel vagy sem. Így, amennyiben nem 
rendelkezel magyar adóügyi illetőséggel, de a bérbeadott ingatlanod Magyarországon van, 
akkor az ÁFA kapcsán regisztrálnod kell magad. 

Esetemben felmerül az ÁFA fizetés kötelezettsége. Hogyan állapítom meg, hogy mekkora 
az adó összege, amit be kell szednem a vendégektől?  

Az ÁFA mértéke országonként különböző, és időszakonként változó, ezért ajánljuk, hogy 
ellenőrizd rendszeresen a helyi adóhatóságnál az ÁFA mértékét annak érdekében, hogy 
naprakész információval rendelkezz azzal az országgal kapcsolatban, ahol az ÁFA fizetési 
kötelezettség felmerült. 

Példaképp, a tájékoztató összeállításakor Magyarországon az ÁFA mértéke kereskedelmi 
szálláshely-szolgáltatás nyújtása esetén 18 % volt, illetve 2018-ban évi 8 millió, 2019-ben évi 12 
millió forintos értékhatárig választható az alanyi áfamentesség. A kereskedelmi szálláshely-
szolgáltatás nyújtása alatt a turisztikai célú szálláshely-szolgáltatást kell érteni. 

Ugyanakkor, mivel vannak más ÁFA kulcsok is Magyarországon, javasoljuk, hogy kérd helyi 
adótanácsadó segítségét a szolgáltatás kapcsán alkalmazandó ÁFA kulcs tekintetében. 

További iránymutatás érdekében az ÁFA kérdéskörében, kérlek, látogass el a magyar 
adóhatóság honlapjára.  

Esetemben felmerül az ÁFA fizetés kötelezettsége. Hogyan szedem be az ÁFÁ-t a 
vendégektől? 



Ha megállapításra került, hogy fel kell számítanod az ÁFÁ-t a vendégeknek nyújtott szolgáltatás 
után, az ÁFÁ-t be kell szedned a vendégektől, melyet ezt követően be kell vallanod és be kell 
fizetned a magyar adóhatóságnak.  

Az ÁFÁ-t időszakos ÁFA bevallás mellett tudod befizetni. Az ÁFÁ-t havi vagy negyedéves 
időszakonként kell bevallani. Az ÁFA bevallást havi bevallás esetén a tárgyhót követő hó 20. 
napjáig, negyedéves bevallás esetén a tárgyidőszakot követő hó 20. napjáig kell teljesíteni. Az 
ÁFÁ-t a bevallás határidejének a napján kell befizetni. 

A vendégeknek adott nyugta vagy számla adásának tekintetében bizonyos előírásokat be kell 
tartania a szállásadónak. Ezzel kapcsolatban további tájékoztatást itt találsz. 

A bevallás kapcsán további tájékoztatást a magyar adóhatóság honlapján találsz. 

További körülmények befolyásolhatják azt, hogy az ÁFÁ-val növelt, vagy az ÁFA nélküli díjat kell 
feltüntetned az árazásnál. Azt ajánljuk, hogy az árazás és számlázás kapcsán felmerülő 
kötelezettségek vonatkozásában kérd helyi adótanácsadó segítségét. 

http://www.nav.gov.hu//data/cms449561/18_A_szamla_nyugta_kibocsatasanak_alapvet__szabalyai_20180116.pdf
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