A MaReSz tájékoztatása az ÁFA törvénnyel összefüggő módosításokról a turizmusfejlesztési
hozzájárulás tekintetében

A Magyar Közlöny 2020/261. számában megjelent az a törvénymódosítás, amely tartalmazza a
turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó szabályok könnyítését is.
A 2021. január 1-től hatályos módosítás értelmében az ÁFA törvény 15. § -a szerint:
Ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy
kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is.
Az ÁFA törvény 15.§ a közvetített szolgáltatás fogalmát határozza meg az ÁFA szabályokhoz
kapcsolódóan.
 Közvetített szolgáltatásról akkor beszélünk, ha az adóalany a saját nevében, de más javára
veszi igénybe a szolgáltatást és azt változatlan formában és tartalomban közvetíti a vevő felé.
Fontos, hogy ezt mind a megrendelővel, mind a vállalkozóval írásban rögzítsék, és a vevővel
szembeni számlán is fel kell tüntetni, hogy a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Amennyiben a szolgáltatás megfelel a közvetített szolgáltatás ismérveinek, úgy jelen
törvénymódosítás mentesíti a turimusfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól az azt közvetítő
vállalkozást.
Amennyiben a rendezvényszervező komplex szolgáltatást értékesít (helyszín, catering,
technika, dekoráció) akkor az nem minősül közvetített szolgáltatásnak, mert a szolgáltatások nem
változatlan formában és tartalomban lettek közvetítve, hanem összerakott csomagként.
A MaReSz adószakértőjének értelmezésemben ez azt jelenti, hogy, aki tisztán közvetíti csak az 5%
ÁFA kulcs alá tartozó



étkezőhelyi vendéglátást (az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom
után) vagy a
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást, annak nem kell megfizetni a turizmusfejlesztési
hozzájárulást, mert ezen szolgáltatások után az azt ténylegesen nyújtó ezt már egyszer
megtette.

1. Rendezvényszervezéshez kapcsolódó kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás közvetítés
Ha a rendezvény szervező céget a megrendelő már a szerződésben úgy bízza meg, hogy
rendezze meg a komplett rendezvényt annak minden elemével ( helyszín, műsor, hirdetés, részvételi
dijak beszedése), valamint külön felkéri a résztvevők részére egyedi igények szerint szállodai
szolgáltatás biztosítására, akkor a szervező 2 számlát bocsájthat ki ( vagy két soron számláz):
rendezvényszervezést egy nagy megrendelő felé, vagy részvételi díjakat az egyes résztvevők
felé 27% általános adókulccsal,
- szállásköltség közvetítését 5% ÁFA kulccsal
A szállásköltség sorhoz feltünteti, hogy ez a tétel közvetített szolgáltatást tartalmaz – csak ez a sor!
– és a jelen törvénymódosítás alapján 2021. január 1-től a szállás árbevétele után már nem kell
megfizetnie a turizmusfejlesztési hozzájárulást.
-
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2. Rendezvényszervezéshez kapcsolódó étkezőhelyi vendéglátás közvetítése:
Lehet természetesen étkezés is a tisztán közvetített szolgáltatás, de ebben az esetben
- erről kell külön szerződés,
- nem lehet része a részvételi díjnak,
- külön kell azt megrendelnie minden résztvevőnek
és külön sorban / számlában kell azt számlázni is, feltüntetve, hogy ez a tétel közvetített szolgáltatást
tartalmaz – csak ez a sor! – és a jelen törvénymódosítás alapján 2021. január 1-től a étkezőhelyi
vendéglátás árbevétele után már nem kell megfizetnie a turizmusfejlesztési hozzájárulást.
De például egy zenés vacsora már nem fér ebbe bele ebbe a kategóriába, ha a vacsora díja 15.000,/fő és ebben benne van az étkezés, a fellépő, a különterem és a virágdekor
Fontos, hogy mind a rendezvényszervezéshez kapcsolódó szálláshely és étkezőhelyi vendéglátás
közvetítését megrendelői szerződés alapozza ezt meg, ahol hivatkozni kell minden, a közvetített
szolgáltatást megalapozó körülményre:
-

felek ezt a szolgáltatást az ÁFA tv 15.§ szerinti szolgáltatásnak tekintik
megbízó tudomással bír róla és elfogadja, hogy a szolgáltató (rendezvényszervező) a
szolgáltatás biztosítását más szolgáltatótól igénybevett közvetített szolgáltatásként nyújtja

valamint a szervező cégnek a szállodával / étteremmel kötött szerződésben is kötelező rögzítenie,
hogy a :
-

a szolgáltatás megrendelése a rendezvény résztvevői részére változatlan formában kerül
továbbértékesítésre
szervező cég az ÁFA tv 15.§ alapján mint a szolgáltatást saját nevében, de más javára rendeli
meg

Budapest, 2020. 12.04.
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