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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

KÜLFÖLDI UTASNAK TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 
VISSZATÉRÍTÉSRŐL 

 
Hatályos: 2019. január 01.  

 
 
I. A külföldi utas Áfa-visszatérítési joga gyakorlásának együttes feltételei 
 

1. A külföldi utas kérelmére a külföldi utas nevére szóló számlában eladóként feltüntetett 
adóalany (a továbbiakban: értékesítő) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvényben (a továbbiakban: ÁFA tv.) foglalt feltételek teljesülése esetén, a jelen ÁSZF-
ben írt módon visszatéríti az értékesítő által a külföldi utasnak eladott termék árában 
foglalt általános forgalmi adót. 

 
2. Jelen ÁSZF alkalmazásában 

A) Termék: a külföldi utas által az értékesítőtől végleges rendeltetéssel az Európai 
Közösség területén kívülre történő kivitel szándékával vásárolt termék, amely 
i. a külföldi utas személyi vagy útipoggyászának részét képezi és  

ii. rendeltetésszerű használatra, illetve egyéb módon történő hasznosítására a kivitelt 
megelőzően nem kerül sor, ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást 

iii. a termék nem minősül a kiránduló hajó, turista repülőgép vagy magánhasználatra 
szolgáló közlekedési eszköz felszerelésének (tartozékának), valamint az 
üzemeltetéshez, ellátáshoz szükséges terméknek. 

B) Külföldi utas az a természetes személy, aki az Európai Közösség egyetlen tagállamának 
sem állampolgára, és nem jogosult az Európai Közösség egyetlen tagállamában sem 
állandó tartózkodásra, továbbá az, aki az Európai Közösség valamely tagállamának 
állampolgára ugyan, de lakóhelye az Európai Közösség területén kívül van.  

 
3. Az értékesítő köteles a külföldi utas Áfa-visszatérítési kérelmének és a szerződéskötésnek a 

visszautasítására az alábbi esetekben: 
A) a termék nem képezi a külföldi utas személyi vagy útipoggyászának részét,  
B) ha a termék a kiránduló hajó, turista repülőgép vagy magánhasználatra szolgáló 

közlekedési eszköz felszerelésének (tartozékának), valamint az üzemeltetéshez, 
ellátáshoz szükséges terméknek minősül; 

C) az értékesítő által a külföldi utas részére történt termékértékesítés kapcsán kibocsátott 
számlában az adóval növelt végösszeg nem haladja meg a 175 eurónak a tárgy naptári 
évet megelőző év október hónapjának első munkanapján érvényes átváltási árfolyam 
alapján kiszámított forintösszeget. {2018. évre 54.000 (ötvennégyezer) Ft-ot, 2019. évre 
57.000 (ötvenhétezer) Ft-ot}  

 
 
 
 
4. Abban az esetben, ha az értékesítő az I.3.A-C) pontokban felsoroltak szerint nem köteles a 

külföldi utas szerződéskötési ajánlatát visszautasítani, és az ÁFA tv. 99. § (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, az értékesítő köteles a külföldi utas 
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részére az NAV által rendszeresített, vagy más, az adóhatóság által jóváhagyott 
nyomtatványt (a továbbiakban: visszaigénylő lapot) kiállítani, mely az ÁFA tv.-ben 
meghatározott rovatokat tartalmazza legalább öt nyelven (magyarul, angolul, németül, 
franciául és oroszul).  
Értékesítő a visszaigénylő lap külföldi utas számára – kiállított számlánként – 3 (három) 
példányban történő kiállításával és a visszaigénylő lapnak az értékesítő és a külföldi utas 
által történő aláírásával tájékoztatja a külföldi utast arról, hogy a külföldi utas az Áfa-
visszatérítésre irányuló követelését az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt.-re 
engedményezheti.  

 
A külföldi utas a visszaigénylő lap, vagy a külön íven szövegezett engedményezési 
megállapodás aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF-t a visszaigénylő lap, vagy a külön íven 
szövegezett engedményezési megállapodás aláírását megelőzően megismerte, és 
kifejezetten elfogadta. 
 
Az Áfa-visszaigénylő lapnak, vagy a külön íven szövegezett engedményezési 
megállapodásnak a külföldi utas és az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. által történő 
aláírásával az engedményezési szerződés létrejön. 

 
II. Az Áfa-visszatérítési szerződés teljesítésének feltételei 

 
1. Az értékesítő által kitöltött visszaigénylő lap három példányából két eredeti példányt a 

külföldi utas részére át kell adni, a harmadik példányt a kibocsátó köteles 
nyilvántartásában számviteli bizonylatként megőrizni. A külföldi utas részére átadott két 
példányból a második példány a vámhatóságé, az első példány az INNOVA-INVEST 
Pénzügyi Zrt.-é. 

 
2. Az adó-visszatérítési jog gyakorlásának feltétele, hogy a külföldi utas 

- igazolja külföldi jogállásának fennállását a külföldi utas érvényes úti okmányával vagy 
személye azonosítására szolgáló egyéb, a Magyar Köztársaság által elismert érvényes 
közokirattal (a továbbiakban együtt: úti okmány), 
- az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. képviselőjének átadja a nevére kiállított, az adó 
összegét vagy/és mértékét elkülönítetten tartalmazó eredeti számlát, 
- átadja azon illetékes hatóság által záradékolt és lebélyegzett eredeti visszaigénylő lapot, 
amelynek illetékességi területén a külföldi utas az Európai Közösség területét elhagyja. 

 
3. Az értékesítő, illetve az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. jogosan tagadja meg a külföldi 

utasnak járó Áfa-visszatérítés teljesítését a II.2. pontban fennálló feltételek megléte esetén 
is, ha  
- a termék rendeltetésszerű használatára, egyéb módon történő hasznosítására a kivitelt 
megelőzően sor került, ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást, 
- a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül nem szállították külföldre, vagy  
- a termék kivitele és az ellenérték megfizetésének kezdeményezése közötti időtartam 
meghaladja az egy évet. (Ha a kivitel és az ellenérték megfizetésének kezdeményezése 
között több mint egy év telt el, a visszatérítés az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. írásos 
engedélye alapján fizethető csak ki.) 
 

III. Az Áfa-visszatérítés fizetési módja 
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1. A külföldi utas számára az Áfa-visszatérítés oly módon kerül megfizetésre, hogy a külföldi 

utas az értékesítővel szembeni Áfa-visszatérítésre irányuló követelését a visszaigénylő lap 
(Tax Free Form) aláírásával, vagy az NAV által rendszeresített, „A külföldi utas adó-
visszaigénylő lapja” megnevezésű nyomtatvány és a külön íven szövegezett 
engedményezési megállapodás aláírásával engedményezi az INNOVA-INVEST Pénzügyi 
Zrt.-re a számlában foglalt Áfa-tartalom összegének az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. 
kondíciós listája alapján meghatározott hányadáért cserében.  

 
2. Az értékesítő jogosult ezen megállapodást INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. nevében 

aláírni oly módon, hogy az értékesítő a megállapodás aláírásával az INNOVA-INVEST 
Pénzügyi Zrt nevében kijelenti, hogy az az engedményezést elfogadja. A külföldi utas 
kijelenti, hogy az engedményezés ellenértékén felül az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt-
vel szemben az adott ügylettel kapcsolatosan követelése nincs, míg az értékesítő kijelenti, 
hogy a visszaigénylő lap aláírásával tudomásul veszi az engedményezés megtörténtét. 

 
3. Az Áfa-visszatérítés engedményezéséért járó ellenérték a II.3. pontban meghatározott 

időtartam alatt illeti meg a külföldi utast készpénzben. Az Áfa-visszatérítés 
engedményezéséért járó ellenérték forintban illeti meg a külföldi utast, kivéve, ha a 
külföldi utas és az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. ettől eltérő pénznemben állapodnak 
meg.  

 
IV. Adatkezelési tájékoztató  
 

1. A külföldi utas adó-visszaigénylő lapon rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Global 
Blue cégcsoportba tartozó vállalkozások, az adóhatóságok, vámügyintézők, az adó 
visszatérítés érdekében a külföldi utas képviseletében eljáró meghatalmazottak, és a 
külföldi utas által a jelen adó-visszaigénylő lapon megjelölt pénzügyi intézmények vagy 
bankkártya-társaságok kezelik az általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérítése érdekében, és 
az általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérítési szolgáltatással való visszaélések 
megakadályozása érdekében. A külföldi utas személyes adatai az általános forgalmi adó 
(ÁFA) visszatérítése érdekében szükségesek. Ha a külföldi utas nem bocsátja rendelkezésre 
a személyes adatait, az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt.-nek és a Global Blue-nak nem áll 
módjában az ÁFA-t visszatéríteni részére. A külföldi utas adatainak Magyarországon 
történő kezeléséért az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt., Magyarországon kívüli 
kezeléséért a Global Blue Customer Service Centre felel. Az adatkezelést végző személyek 
a személyes adatokat az ÁFA/GST visszatérítéshez szükséges időtartamig őrzik meg és/vagy 
használják fel. A Külföldi Utas a személyes adatokat megismerheti, és ellenőrizheti, hogy a 
kezelt adatok pontosak és teljeskörűek-e, hogy az adatok milyen célok érdekében kerülnek 
felhasználásra, és ellenőrizheti azok nevét, akiknek az adatokat továbbították. A Külföldi 
Utas kérheti továbbá, hogy adatait javítsák ki vagy töröljék. Kérjük, tájékoztatás érdekében 
forduljon az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt.-hez, 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; 
telefon: +36 1 411 0157, e-mail: taxfree@innovainvest.hu; vagy a Global Blue Customer 
Services-hez, PO Box 363, 81000 Bratislava, Slovakia, telefon: +421 232 111 111 vagy +65 
69 22 55 88, e-mail: privacy@globalblue.com. 
 

mailto:privacy@globalblue.com
mailto:privacy@globalblue.com
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2. A Visszaigénylő Lap aláírásával és benyújtásával a Külföldi Utas hozzájárul az 
adatfeldolgozáshoz, beleértve személyes adatainak harmadik országba történő továbbítását, 
a Külföldi Utas kérésére történő ÁFA/GST visszatérítésének kivitelezése céljából. 

 
V. Vegyes rendelkezések 

 
1. A külföldi utas képviseletében közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazás alapján meghatalmazottja is eljárhat az engedményezés során. 
 

2. A külföldi utas a visszaigénylő lap aláírásával meghatalmazza az INNOVA-INVEST 
Pénzügyi Zrt.-t, hogy nevében és helyette az általános forgalmi adó (ÁFA) visszatéríttetése 
során a termék értékesítőjénél eljárjon.  

 
3. Az Üzletszabályzat az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt.-nél, ügynökeinél és az 

értékesítőnél megtekinthető.  
 

4. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különös tekintettel az 
Üzletszabályzat, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a Ptk. 
rendelkezései az irányadóak. Felek a közöttük felmerülő vitás ügyek tekintetében a 
magyar bíróságok joghatóságát, pertárgyértéktől függően pedig a Székesfehérvári 
Törvényszék, illetve a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
 
 
…………………….., 201.….…………………… 
 
 
    

…………………………… 


