
Mit kell tudni a SZERVÍZDÍJRÓL?

A vendéglátó cégek  döntésük alapján felszolgálási díjat számolhatnak fel az értékesítéseik után az erre 
vonatkozó rendelet alapján [71/2005. (IX.27.) GKM rendelet].
A díj bevezetése nem kötelező, egyéni döntés következménye, amennyiben alkalmazásra kerül, úgy a 
díj alkalmazását fel kell tüntetni az üzlet árlapján/étlapján, valamint elkülönítve a vendég számára 
kiadott nyugtán és számlán.

A felszolgálási díj beletartozik az ÁFA alapjába, azaz áfa alanyiság esetén áfásan kell azt alkalmazni.
Az éttermi, vendéglátási szolgáltatást nyújtónak az értékesítései 2018-tól 5%-os és 27%-os ÁFA kulcs
alá  tartozhatnak,  a  felszolgálási  díj  összegét  az  eltérő  adómérték  alá  tartozó  szolgáltatások  között
arányosan meg kell osztani.
Így pl.  egy 10%-os szervizdíj  alkalmazása esetén a  27%-kal  számított  szolgáltatás  10%-át  27%-os
kulccsal kell a pénztárgépbe (regiszter) beütni, és az 5%-kal számított szolgáltatás 10%-át pedig 5%-os
Áfa kulccsal kell felszámítani.

A felszámított  szolgáltatási  díjat,  annak  teljes  mértékét  –  áfával  csökkentett  nettó  összegét  -  a
vendéglátásban közvetlenül közreműködők  részére havonta ki kell fizetni (ez ajánlott a bérkifizetéssel,
bérszámfejtéssel  együtt,  ezért  kérjük  a  felosztást  a  jelenléti  ívekkel  együtt  a  bérszámfejtés  részére
leadni!). 
A  felosztás  módjáról  a  vendéglátóhely  üzemeltetőjének  írásbeli  megállapodást  kell  kötnie  a
vendéglátásban közreműködőkkel. A kifizetés történhet átutalással vagy készpénzben.
A felszolgálási díj járulékalapot képező jövedelem, amelyből 15% nyugdíjjárulékot kell levonni, ezen
túlmenően más adókötelezettség  nincs,  a  foglalkoztatottat  adó-  és  járulékfizetési  kötelezettség nem
terheli. (pl. 10.000 Ft felosztott szervizdíj → járulékalap : 10.000 / 1,15 =8.696,- Ft → nyugdíjjárulék:
8.696 * 15% = 1.304,- Ft).
Tekintettel a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségre, a magánszemély részére kifizetett felszolgálási díj
81%-át  a  nyugdíjmegállapításánál  a  havi  átlagkereset  számításánál  keresetként,  jövedelemként
figyelembe fogják venni.

A vendégek részére felszámított felszolgálási díj az értékesítés nettó árbevételébe beleszámít, de az
iparűzési adó alapjába nem (célszerű ezért elkülönítetten könyvelni).
A közreműködők  részére  kifizetendő  felszolgálási  díjat  egyéb  személyi  jellegű  ráfordításként  kell
elszámolni.

Sárospatak, 2018.január 09.

Rák Tamás
 ügyvezető

TRAUTSON KÖNYVELŐIRODATRAUTSON KÖNYVELŐIRODA
www.traukont.hu

Sárospatak, József A. u. 29.
Tel: 47/658-412, Mail: iroda@traukont.hu


