
 
 
 
 

Számlatartalom 
 

Budapest, 2017. február 15. 

                                              Puskás Béla 



A temetőkről és a temetkezésről 
szóló XLIII. törvény módosítása  

•  28/B. § (1) A temetkezési szolgáltató a 25. § 
(1) bekezdésében foglalt tevékenységéért a 
Kormány rendeletében meghatározott 
tartalmú és formátumú számlát állít ki. 

•  (2) Temetkezéssel összefüggésben a 
temetkezési szolgáltató a 25. § (1) 
bekezdésében foglalt szolgáltatási 
elemeken kívül a Kormány rendeletében 
meghatározott tevékenységért vagy 
termékért számíthat fel díjat. 



25. § (1) Temetkezési szolgáltatási 
tevékenység 

•  a) a temetésfelvétel, 
•  b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő  

temetésre való előkészítése, 
•  c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve 

az eltemettető felé történő értékesítést is, 
•  d) a ravatalozás, 
•  e) 
•  f) sírhelynyitás és visszahantolás, 
•  g) a sírba helyezés, 
•  h) a halottszállítás, 
•  i) a hamvasztás és az urnakiadás, 
•  j) az urnaelhelyezés, 
•  k) a hamvak szórása, 
•  l) az exhumálás, 
•  m) az újratemetés. 



45/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
módosítása 

53/B. § (1) A temetkezési szolgáltató a Tv. 25. § (1) 
bekezdése szerinti szolgáltatásokért az 1. melléklet 
szerinti tartalmú számlát állít ki. 

 
(2) A számlán csak azt a szolgáltatást kell feltüntetni  - 

szolgáltatásként és részszolgáltatásként egyaránt –, 
amelyet a temetkezési szolgáltató nyújtott. Az egyes 
részszolgáltatásnál a temetkezési szolgáltató a 
részszolgáltatás nevének feltüntetése mellett a 
részszolgáltatásnak a megrendelésre jellemző vagy 
egyedi tulajdonságát is feltüntetheti. 



145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
módosítása 

•  (3) A temetkezési szolgáltató a temetkezéssel 
összefüggésben a Ttv. 25. § (1) bekezdésében foglalt 
szolgáltatási elemeken kívül a 2. mellékletben 
meghatározott tevékenységért vagy termékért 
számíthat fel díjat. 

•  (4) A temetkezési szolgáltató más temetkezési 
szolgáltató felé a 2. mellékletben meghatározott 
tevékenység vagy terméken kívül más termékért vagy 
tevékenységért is számíthat fel díjat, akkor is, ha a 
tevékenység vagy szolgáltatás maga a temetéssel 
összefüggésben van. 



145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
módosítása 

   Az 1-es és 2-es számú mellékletben 
foglalt díjakat a temetkezési szolgáltató 
és az eltemettető viszonylatában kell 
alkalmazni. Nem alkalmazandó a 
temetkezési szolgáltató és más 
temetkezési szolgáltatók vagy más 
vállalkozók közötti számlázás esetén. 



„1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  1. Temetésfelvétel 
•  1.1. Temetésszervezés díja 
•  1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli 

temetésfelvétel)  
•  1.3. az 53/A. § e)-j) szerinti ügyek 
•  2. Az elhunyt végtisztességre való előkészítése 
•  2.1. Halottkezelés 
•  2.2. Öltöztetés 
•  2.3. Elhunyt hűtése  
•  2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis) 



1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  3. A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás 
•  3.1. Koporsós temetés 
•  3.1.1. Koporsó 
•  3.1.2. Fémbetét koporsóba 
•  3.1.3. Koporsó szemfedő 
•  3.1.4. Egészségügyi egységcsomag 
•  3.1.5. Rögfogó 
•  3.1.6. Koporsódísz (feszület, kehely) 
•  3.1.7. Névtábla, 
•  3.1.8. Koporsó leeresztő 



1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  3.2. Hamvak temetése 
•  3.2.1. Urna 
•  3.2.2. Urnaszelence 
•  3.2.3. Urnabetét 
•  3.2.4. Urnaszemfedő 
•  3.2.5. Urnaleeresztő 
•  3.2.6. Urnakeszon 
•  3.2.7. Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz 
•  3.2.8. Koporsó hamvasztáshoz 
•  3.2.9. Speciális doboz urnakiadáshoz 



1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  3.3. Egyéb, temetéshez szükséges kellékek 
•  3.3.1. Lebomló műanyag zsák 
•  3.3.2. Halotti lepel 
•  3.3.3. Párna 
•  3.3.4. Kárpit 
•  3.3.5. Lepedő 
•  3.3.6. Sírjel 
•  3.3.7. Sírjeltábla 
•  3.3.8. Coltábla 
•  3.3.9. Egyéb Katalógusból kiválasztott kellék 



1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  4. Ravatalozás 
•  4.1. Létesítmény igénybevételének díja 
•  4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja 
•  4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban 
•  4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési 

emlékhelyen belül 
•  4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési 

emlékhelyen kívül 
•  4.6. Elhunyt megtekintése  



1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  5. Sírhelynyitás, visszahantolás 
•  5.1. Sírásás, urnasír ásás 
•  5.2. Sírhelynyitás 
•  5.3. Koporsósüllyesztés  
•  5.4. Hantolás 
•  5.5. Sír felkoszorúzása 
 
•  6. Sírba helyezés 
•  6.1. Koporsó temetési helyre való behelyezése 



1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  7. Halottszállítás 
•  7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása 
•  7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül 
•  7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül 
•  7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül 
•  7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben 
•  7.6. Hamvak nemzetközi szállítása 
•  7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül 
•  7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül 
•  7.9. Hamvak szállítása temetőn belül 
•  7.10. Hamvak szállítása ügyeletben 



1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  8. Hamvasztás, urnakiadás 
•  8.1. Hamvasztás 
•  8.2. Azonnali hamvasztás 
•  8.3. Urnakiadás 

•  9. Urnaelhelyezés 
•  9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben 
•  9.2. Urna temetési helyre való elhelyezése 

temetkezési emlékhelyen 
•  9.3. Urna elhelyezése temetőn, temetkezési 

emlékhelyen kívül 



1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  10. Hamvak szórása 
•  10.1. Hamvak szórása temetőben 
•  10.2. Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen  
•  10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési 

emlékhelyen kívül 

•  11. Exhumálás 
•  11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember 

exhumálása 
•  11.2. Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása 
•  11.3. Urna exhumálása 



1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  12. Újratemetés 

•  II. Újratemetésnél a temetéssel 
megegyező tartalommal kell a számlát 
kiállítani. 

•  III. A részszolgáltatásokat 
egyenként és szolgáltatásonként 
összegezve is meg kell adni.  



„2. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  A Ttv. 28/B. § (2) bekezdése szerint számlázható 
egyéb tevékenységek: 

•  1. Temetési hely díja 
•  1.1. Temetési hely megváltásának díja 
•  1.2. Temetési hely újraváltásának díja 
•  1.3. Kommunális díj  
•  2. Temetési hely előkészítése 
•  2.1. Temetési hely és környékének temetésre való 

előkészítése, visszarendezése 
•  2.2. Temetési hely felépítményének temetésre való 

előkészítése  



„2. melléklet a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelethez 

•  3. Ravatalozó és környékének temetésre való 
előkészítése, visszarendezése 

•  4. Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem 
minősülő kellékek értékesítése 

•  5. Feliratozás  
•  6. Világi búcsúztatás 
•  7. Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás 

biztosítása 
•  8. Virág, virágkészítmények 
•  9. Gyászhirdetés közzététele 
•  10. Urna tárolása 
•  11. Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez 

szükséges eszköz vagy ingatlan bérbeadása, bérlése 



A számla 
•  Ma a temetkezési vállalkozók és vállalkozások kézi és 

gépi számlát állítanak ki. 
•  A kis vállalkozók és a vállalkozások többsége  

– elsősorban vidéken – kézi számlát állítanak ki. 
•  Az temetkezési szervezetek kérésére a gépi 

számlázás kötelező számlatartalmának bevezetése: 
2017. március 31. 

•  A kézi számlázás bevezetése nem módosult. 
•  A kézi számlát kiállítók ma mulasztásos törvénysértést 

követnek el.  
•  NEM A TEMETKEZÉSI VÁLLAKOZÁSOK 

HIBÁJÁBÓL. 
•  A mai napig nem tudtuk megmondani, milyen 

formátumú és tartalmú számlát kell kiállítani. 



Gépi számlázás 

•  „Ha a temetkezési szolgáltató a számlázást 
gépi, informatikai vagy vállalatirányítási 
eszközzel végzi, az 53/B. § (1)-(3) 
bekezdésében, valamint az 1. és 2. 
mellékletben foglaltakat 2017. március 31-ig 
nem köteles alkalmazni, a számláját e 
tekintetben a 2016. december 31-én hatályos 
szabályok alapján állítja ki.” 



Kézi számla 



Nyomdai saját számla jelenleg 



2007. évi CXXVII. Törvény 169. §-a 
rendelkezik a számla adattartalmáról 

•  a) a számla kibocsátásának kelte; 
•  b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget 

kizáróan azonosítja; 
•  c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának 

adószáma, amely alatt a termék értékesítését, 
szolgáltatás nyújtását teljesítette; 

•  d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás 
igénybevevőjének 

•  da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre 
kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás 
nyújtását teljesítették, vagy 

•  db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott 
termékértékesítést részére teljesítették, vagy 



Számla tartalma 

•  dc)adószámának vagy csoportos általános 
forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító 
számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint 
belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a 
termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, 
feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást 
igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított 
adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja és a 
termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági 
céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú 
letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos 
tartózkodási helye van belföldön; 

 
 



Számla tartalma 
•  e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, 

valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás 
igénybevevőjének neve és címe; 

•  f) az értékesített termék megnevezése, annak 
jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett 
választása alapján - az e törvényben alkalmazott 
vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott 
szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a 
számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - 
az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá 
mennyisége, feltéve, hogy az természetes 
mértékegységben kifejezhető; 



Számla tartalma 
•  g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett 

időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; 
•  h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. 

fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti 
adózás alkalmazása esetében; 

•  i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó 
nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó 
nélküli egységára, ha az természetes 
mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott 
árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem 
tartalmazza; 

•  j) az alkalmazott adó mértéke; 



Számla tartalma 
•  k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e 

törvény kizárja; 
•  l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket 

beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; 
•  m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-

irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás 
vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a 
termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az 
adó alól; 

•  n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a 
termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője 
kötelezett; 



Számla tartalma 
•  o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése 

esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. 
pontjában meghatározott adatok; 

•  p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” 
kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok 
szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; 

•  q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a 
„különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a 
„különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és 
régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. 
fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt 
ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség 
értékesítése esetében; 

•  r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi 
képviselő neve, címe és adószáma. 



Tervezet kötelező tartalmú  
kézi számla 1. 



Tervezet kötelező tartalmú  
kézi számla 2. 



Tervezet kötelező tartalmú  
kézi számla 3. 



Tervezet kötelező tartalmú  
kézi számla 4. 



Tervezet kötelező tartalmú  
kézi számla 5. 



Tervezet kötelező tartalmú  
kézi számla 6. 



Tervezet kötelező tartalmú  
kézi számla 7. 



Tervezet kötelező tartalmú  
kézi számla 8. 9. 10.  



Tervezet kötelező tartalmú  
kézi számla 11. 12. 



Tervezet kötelező tartalmú  
kézi számla 13. 



Kérdéseink a NAV-hoz: 
•  1.) Kérem szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy ha a 

megrendelőnek tételes árajánlatot adunk, és azt 
sorszámozottan a számla mellé csatoljuk, akkor az 
általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi CXXVII. 
törvény 169. § értelmében a számlán elégséges-e a 
kormányrendelet 1. számú, illetve 2. számú 
mellékletében meghatározott tételeket felsorolni? 

•  2.) A számlán elégséges-e feltüntetni a főbb 
szolgáltatásokat – egyszámjegyű tételsorokat – , 
figyelemmel a kormányrendelet 1. számú 
mellékletének III. pontjára, mely szerint „III. A 
részszolgáltatásokat egyenként és szolgáltatásonként 
összegezve is meg kell adni.”? 



Kérdéseink a NAV-hoz: 
•  3.) Egy temetési szolgáltatásra vonatkozóan hány 

darab számlát kell vagy lehet készíteni? 
•  4.) Az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi 

CXXVII. törvény X. fejezete értelmében szabályos-e 
az alábbi három piaci szereplős gazdasági esemény? 

   (1. szereplő: a megrendelő/hozzátartozó,  
2. szereplő: a temetkezési szolgáltató, aki az adott 
temetőben üzemeltetési tevékenységet nem végez,  
3. szereplő: a temetkezési szolgáltató, aki az adott 
temetőt üzemelteti, a továbbiakban üzemeltető)  



Folytatás… 
    Az adott temetőben üzemeltetési tevékenységet nem 

végző temetkezési szolgáltatók körében felmerült az a 
kérés, hogy az általuk felvett temetések során, ők 
személyesen járjanak el – a megrendelő/hozzátartozó 
meghatalmazása alapján – a temetők üzemeltetőjénél, 
ahol a sírhelyet, temetői létesítmény igénybevételi 
díját ők fizetnék ki készpénzben a megrendelő/
hozzátartozó nevére, az üzemeltető által kiállított 
számla alapján (ez idáig ezt a tevékenységet az adott 
temetőben üzemeltetési tevékenységet nem végző 
temetkezési szolgáltató felé számlázta ki az 
üzemeltető).  



Válasz a NAV-tól: 
•  NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL  
•  Központi Irányítás 
•  Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály, Dél-dunántúli Tájékoztatási Osztály 
•  Iktatószám: 2160939504       
•  Ügyintéző: dr. Bókay Márk  
•  Telefonszám: 06-72/533-659  
•  Ügyszám: 2160939119,2160948687 
•  Adószám: 11227326-2-14 

Hivatkozási szám:  
•  Mellékletek száma: -  
•  Tárgy: Tájékoztatás 

•  Puskás Béla ügyvezető igazgató 
•  részére 
•  Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 
•  Kaposvár  
•  Mező u. 2. 
•  7400 

•  Tisztelt Puskás Béla! 

•  A 2017. január 12-én, valamint a 2017. január 25-én érkezett leveleire válaszolva 
a következő tájékoztatást adom. 



Válaszok a NAV-tól: 

•  A számla kötelező adattartalmát az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(Áfa. törvény) 169. §-a határozza meg. Számla 
adattartalmára vonatkozó rendelkezést az Áfa. 
törvény 177. §-a szerint bármely törvény, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 
167. § (2) bekezdése szerint bármely 
jogszabály megállapíthat. 



Válaszok a NAV-tól: 
•  Ennek megfelelően, amennyiben az előzőekben 

említetteken (Áfa. törvény, Sztv.) kívül más jogszabály 
saját számla fogalmat tartalmaz, akkor a 
gazdálkodónak célszerű lehet két bizonylatot kiállítani 
a gazdasági eseményről: egyrészt az Áfa. törvény 
szerinti számlát, másrészt az egyéb jogszabály 
szerinti bizonylatot. Utóbbin - az egyértelmű 
megkülönböztetés érdekében - a „nem adóügyi 
bizonylat” kifejezést szükséges szerepeltetni. A két 
bizonylat nyilvántartása során ügyelni kell arra, hogy 
adózási szempontból kizárólag az Áfa. törvény szerinti 
számla vehető figyelembe. 



Válaszok a NAV-tól: 
•  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 28/B. § (1) bekezdése értelmében a 
temetkezési szolgáltató a temetkezési szolgáltatási 
tevékenységéért a Kormány rendeletében 
meghatározott tartalmú és formátumú számlát állít ki. 
Értelmezésem szerint a temetkezési szolgáltatónak 
tehát egyrészt a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet mellékleteinek 
megfelelő adattartalommal kell bizonylatot („nem 
adóügyi bizonylat”) kibocsátania, másrészt az Áfa. 
törvény hatálya alá tartozó ügyletről kell adóügyi 
bizonylatot kiállítania. 



Válaszok a NAV-tól: 

•  Adózási szempontból értelemszerűen az Áfa. törvény szerinti 
számlát kell alapbizonylatnak tekinteni, így jelen tájékoztatás is 
kizárólag az Áfa. törvény vonatkozó rendelkezéseinek 
ismertetésére irányul. Fontos leszögezni, hogy az Áfa. törvény 
169. §-a a számla minimális tartalmi követelményeit rögzíti, a 
kötelező adattartalmon kívül tehát bármilyen más adat, tény 
vagy információ feltüntethető a számlán, függetlenül attól, hogy 
ezen adatok feltüntetése jogszabályi előíráson alapul vagy 
sem. Ezen számla kellékekhez (adójogi) joghatás nem fűződik, 
tehát az a körülmény, hogy az említett Korm. rendelet 
melléklete mely adatok számlán történő szerepeltetését írja elő, 
az Áfa. törvény szempontjából nem bír jelentőséggel. Az Áfa. 
törvény szempontjából az a lényeges, hogy a számlának az 
Áfa. törvény 169. §-ában felsorolt adatokat tartalmaznia kell. 



Válaszok a NAV-tól: 

•  Az Áfa. törvény 159. § (1) bekezdése szerint az 
adóalany köteles az általa teljesített ügyletekről (az 
Áfa. törvény 2. § a) pontja alá tartozó belföldön és 
ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, 
szolgáltatásnyújtásáról) a termék beszerzője, 
szolgáltatás igénybevevője részére számla, illetve - ha 
az Áfa törvény 165. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
feltételek teljesülése esetén mentesül a 
számlakibocsátási kötelezettség alól - az Áfa törvény 
166. § (1) bekezdése alapján nyugta kibocsátásról 
gondoskodni.  



Válaszok a NAV-tól: 

•  Amennyiben a temetkezési szolgáltatás egyetlen 
ügyletnek tekintendő (ez a felek megállapodásának 
kérdése), akkor arról főszabály szerint egyetlen 
számla bocsátható ki, nincs azonban akadálya annak, 
hogy amennyiben a temetkezési szolgáltatás 
természetben osztható ügyletnek minősül, akkor a 
felek részteljesítésben állapodjanak meg. Ekkor a 
részteljesítés időpontjában adófizetési kötelezettség 
keletkezik, és a részteljesítésről számlát kell kiállítani. 
Megjegyzendő, hogy az előlegfizetéshez szintén 
adófizetési és számla- vagy nyugtakibocsátási 
kötelezettség kapcsolódik. 



Válaszok a NAV-tól: 

•  A levelében felvázolt konstrukciót úgy értelmeztem, 
hogy a megrendelő meghatalmazza a temetkezési 
szolgáltatót, hogy az a temetkezési szolgáltatás 
ellenértékét kiegyenlítse a temető üzemeltetője felé.  
A temetkezési szolgáltatás igénybe vevője a 
megrendelő (a számla is a megrendelő nevére szól), a 
temetkezési szolgáltató a megrendelő nevében és 
javára jár el, tehát az ügyletben sem szolgáltatás 
nyújtói sem szolgáltatás igénybevevői pozícióban nem 
szerepel, kizárólag az ellenértéket téríti meg a temető 
üzemeltetője felé.  



Válaszok a NAV-tól: 

•  Az Áfa. törvény hatálya alá tartozó ügylet tehát a 
megrendelő és a temető üzemeltetője között teljesül, a 
megrendelő és a temetkezési szolgáltató, valamint a 
temetkezési szolgáltató és a temető üzemeltetője 
között nem valósul meg szolgáltatásnyújtás. 
Természetesen amennyiben a temetési szolgáltató az 
„ügynöki” tevékenységéért ellenértéket (jutalék) kér, 
akkor az önálló szolgáltatásnak minősül, amelyről a 
temetési szolgáltatónak bizonylatot kell kibocsátania. 
Véleményem szerint a levelében felvázolt konstrukció 
nem ütközik az Áfa. törvény rendelkezéseibe. 



Válaszok a NAV-tól: 
•  Rehabilitációs hozzájárulás 

         A rehabilitációs hozzájárulást érintő kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 26. § rendelkezései 
értelmében — egyéb jogszabályi feltételek megvalósulása mellett - az a személy 
jogosult rehabilitációs kártyára, aki a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
szerint megváltozott munkaképességűnek minősül. Ez azt jelenti, hogy kizárólag 
az a magánszemély jogosult rehabilitációs kártyára, aki az Mmtv. 22. § 
rendelkezése szerint megváltozott munkaképességűnek minősül….  

          Pécs, 2017. február 2. 
   

                                      Üdvözlettel: 
                                                                Zsenkovics Diána 
                                                                   osztályvezető 

       
   



Kérdések 

•  A NAV tájékoztató levele egyértelművé tett 
néhány kérdést, ugyanakkor néhány újabb 
kérdést vetett fel: Hogyan tovább? 

•  A gépi számlázás rendben van. 
•  Kézi számlázás? 
 
 



Kézi számla 

•  Számla + melléklet (megrendelő a 
kormányrendeletben előírt tartalommal)  

   - Hol lesz a részösszesítő?  
•  Egy számla. A rendeletben előírt 

számlatartalommal. Részösszesítés? Kell-e? 
Lehet-e jogszabályt módosítani? 

•  Minimális cél: csak a fő számok után (1. 2. 3...) 
   legyen összesítés. 





További észrevételek - kérdések 

   Amikor nem a hozzátartozó, hanem egy más 
intézmény a költségviselő: 

•  1. rendkívüli halállal kapcsolatos szállítási ügyek 
(költségviselő a Rendőrség) 

•  2. kórbonctani vizsgálatra történő szállítás 
(költségviselő a kezelőorvos kezdeményezésére az 
OEP) 

•  3. közköltséges temetések (költségviselő az 
elhalálozás helye szerinti önkormányzat) 

•  351/2013. (X.4.) Korm. rendelet 39. § (1) és (2) bek. 
szerint lényegében hatósági díjak. 



Kinek a nevére szóljon a számla? 
Ki fizet? 

•  Kinek a nevére állítja ki a díjról a számlát a 
Rendőrség / OEP? 

•  Ebben az esetben a szolgáltató közreműködik. 
A szolgáltató részéről tényleges szolgáltatás 
történik. 

•  A közköltséges temetések az illetékes 
önkormányzattal történő megállapodás alapján 
kerülnek kiszámlázásra. 



Közvetített szolgáltatások 
•  „Az 1-es és 2-es számú mellékletben foglalt díjakat 

a temetkezési szolgáltató és az eltemettető 
viszonylatában kell alkalmazni. Nem alkalmazandó 
a temetkezési szolgáltató és más temetkezési 
szolgáltatók vagy más vállalkozók közötti 
számlázás esetén.” 

•  Az Áfa tv. 15. § úgy rendelkezik, hogy ha az 
adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a 
saját nevében, de más javára jár el, úgy kell 
tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak 
igénybe vevője és nyújtója is.  



Számlatartalom? 

•  A fenti esetekben is a kötelező számlatartalmat 
kell alkalmazni. 

•  A temetkezési vállalkozó a fenti esetekben  
csak a megrendelő (Rendőrség, Kórház – OEP 
önkormányzat) részére állít ki számlát. 

•  Amennyiben ezeket a tételeket érvényesíti a 
lakossági megrendelő felé is, az törvénysértő, 
vagyis: csalás. 

 



Közvetített szolgáltatások 

•  A közvetített szolgáltatás tehát gyakorlati 
értelemben az adóalany által továbbszámlázott 
olyan szolgáltatásokat jelenti, amelyek 
megrendelésére alapvetően más személy 
javára vonatkozóan került sor. Ilyenkor a 
közvetítő jellemzően csupán jogi értelemben 
nyújtja tovább a szolgáltatást, azaz közvetített 
szolgáltatás esetén fizikai értelemben csupán 
egy szolgáltatásra kerül sor, pusztán jogi és 
számlázás-technikai értelemben történik két 
ügylet. 



Közköltséges temetés 

•  A megrendelő az önkormányzat.  
Csak azt a szolgáltatást lehet elvégezni és 
leszámlázni, amit az önkormányzat megrendel.  

•  Minden további szolgáltatatás – számla 
ellenében – az önkormányzat egyetértésével 
lehetséges (abban az estben, ha család 
magasabb szintű szolgáltatást szeretne). 



Halottátadás 
•  Szedhet-e a temetőüzemeltető pl. halott- 

átadási, - azonosítási, adminisztrációs, stb. 
díjakat? 

•   Rendelkezésre állás.  
•  Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. 
•  Amennyiben az elhunyt temetésére nem az 

adott önkormányzat tulajdonában lévő 
temetőben kerül sor és az elhunytat elviszik  
– akkor igen. Ebben az esetben felmerülhetnek 
egyéb költségek is. Pl. szállítás. 



További számlázási lehetőség 

•  A kormányrendelet szerint a vállalkozó 
másik vállalkozónak elvben a 
mellékletben megnevezetteken kívül mást 
is számlázhat?  

•  Csak konkrét esetben lehet a kérdésre 
válaszolni. 



Közvetített szolgáltatás 
Hamvasztás 

•  A rendeleti szöveg szerint a hamvasztást nem 
számlázhatják egymás között a temetkezési  
szolgáltatók, akkor mi történik a bérhamvasztások 
esetén? Ez jelen pillanatban a hamvasztások közel 
85-90 százalékát jelenti. 

•  A közvetített szolgáltatás olyan továbbszámlázott  
szolgáltatásokat jelent, amelyek megrendelésére más 
személy javára került sor.  

•  Ebben az esetben fizikai értelemben csupán egy 
szolgáltatásra kerül sor, pusztán jogi és számlázás-
technikai értelemben történik két ügylet. 



Egyházi temetés 

•  Az egyházi temetés díja.  
Kialakult gyakorlat, hogy a hozzátartozó az 
egyházi temetés díját a temetkezési 
vállalkozónál hagyja. Pénz átvételre kerül sor, 
bizonylat nélkül. Esetek egy részében az 
egyház nem ad bizonylatot.  

•  További kérdés: A kellékek szerepeltetése a 
számlán. Típusok? Saját nyilvántartási kód? 



SZÜKSÉGES KELLÉKEK  
ADOTT TEMETÉSI TÍPUSHOZ 

Koporsós temetés: 
•  koporsó 
•  egészségügyi egységcsomag (párna, kárpit, lepedő) 
•  lebomló műanyagbetét 
•  szemfedél 
•  sírjelző 
•  koporsót lezáró csavarok 

 
Urnás temetés: 
•  hamvasztási egységcsomag 
•  lebomló műanyagbetét 
•  urnabetét, PE zsák 
•  urna 
•  urnaterítő 
•  urnaleeresztő 
•  keszon (urnakripta alépítmény) 
•  sírjelző vagy urnalap  



 
   Az előadás anyaga az alábbi linken érhető el:  

  
     www.somogyitemetkezes.hu/kepes-osszeallitas 

 



Köszönöm a figyelmet! 


