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Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helybe n

Tisztelt Elnök úr!

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr . Matolcsy György nemzetgazdasági

miniszter úrhoz „Lehetséges-e, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya a vele szemben támasztot t

alapvető igényeknek megfelelően egy modernebb, hatékonyabb, egyszerűbb fizetési eszközzé

váljon, mint az üdűlési csekk,,? címmel

A kérdésre adott választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter úr!

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011 . (IV. 12)

Kormány rendelet felváltja a korábban üdülési csekk formában kiállított munkavállalói támogatást . A

rendelet 5.§-ának (1) pontja tartalmazza azon szolgáltatások körét TEÁOR besorolásukna k

megfelelően, melyek a kártyával igénybe vehetóek, kiegyenlíthetőek. A SZÉP kártya az üdülési csekk

megszűnésével egyre gyakoribb fizetési eszköz a szálláshely szolgáltatóknál, ahogy azt a hely i

tapasztalatok is mutatják . A vendégek üdülési szokásait igen nagy mértékben befolyásolja, hogy szállá s

költségeiket, étkezési fogyasztásaikat, továbbá az idegenforgalmi adót is egyben tudják-e fizetni a

rendelkezésükre álló SZÉP kártyával .

A szálláshely szolgáltatást nyújtók és vendégeik tapasztalatai a Széchenyi kártyával történ ő

fizetés során azonban azt mutatják, hogy az idegenforgalmi adó kiegyenlítése nehézségekb e

ütközik Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Hivatala Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatás i

Főosztályának állásfoglalása értelmében az Idegenforgalmi Adó (IFA) nem fizethet ő SZÉP kártyával . A

NAV álláspontja szerint a SZÉP kártya felhasználását szabályozó 55/2011 (IV. 12.) Kormány

rendeletben felsorolt TEÁOR '08 kódok jegyzéke nem tartalmazza az IFA-t, mint az

alapszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb más szolgáltatást . A vásárló az IFA megfizetésével nem egy



szolgáltatás ellenértékét fizeti meg, hanem a szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának helye szerint i

önkormányzat helyett szedi be a szálláshely-szolgáltatást terhelő adót. Ennek értelmében az IFA ne m

fizethető SZÉP kártyával, azt a magánszemélynek külön kell rendeznie .

Így a szálláshely vendégei, számlájuk kiegyenlítésekor, két részletben rendezik számlájukat a Széchenyi

kártyával fizetik a szálláshely szolgáltatás árát, míg készpénzben/bankkártyával, pedig a szálláshelyen

eltöltött éjszakák után származó idegenforgalmi adót. Fentiek alapján a vendégeknek kétszer annyi időt

kell várakozniuk a recepción számlázásra . Emellett nehezen visszaellenőrizhető az is, hogy adott

szobánál valóban rendezve volt-e az idegenforgalmi adó összege, hiszen az nem egy számlán szerepel a

többi igénybevett szolgáltatással. A forgalomból kivont üdülési csekkek, melyeket a korszerűbb SZÉP-

kártya váltott fel, alkalmasak voltak az idegenforgalmi adó kifizetésére, így a jelenlegi helyzetben, mind a

szállásadókat, mind a vendégeket bosszantja a kártyával történő fizetés korlátozása . Az sem hagyható

figyelmen kívül, hogy ezen korlátozás következtében, a szálláshely szolgáltatók bevételében visszaesés t

okoz az üdülési csekkről SZÉP-kártyára történő átállási folyamat. A kialakult helyzet azért is vár

mielőbbi megoldást, mert a pihenő kártya modernebb, hatékonyabb, egyszerűbb fizetési módként

jelent meg, e jellemz őit azonban sajnos fizetési korlátozásnak köszönhetően elveszti. A folyamat

leegyszerűsítése, hatékonyabbá tétele érdekében célszerű lenne a 55/2011 . (IV. 12) Kormány rendelet

mielőbbi kiegészítése, mely által a SZÉP kártyával történő idegenforgalmi adó kiegyenlítéséne k

lehetősége is biztosítottá válna .

Tisztelt Miniszter úr!

Kérdésem:

Tekintettel arra, hogy a SZÉP kártya nem tud teljeskörü szolgáltatást nyújtani és egyszerű

fizetési eszközként megjelenni, lát-e lehetőséget arra, hogy a hivatkozott kormányrendelet

módosításaként az üdülési csekkhez hasonlóan minden igénybe vett szolgáltatás és az után a

megfizetendő teher /adó/ egy összegben kerülhessen levonásra a Széchenyi Pihen ő

Kártyáról?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2012 . május 10 .
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