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Bizottsági módosító javaslat

Az Idegenforgalmi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (2)
bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló
törvények módosításáról szóló T/17547 . számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat)
a következő

bizottsági módosító javaslatot
nyújtja be :

A Javaslat 1 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § bekezdéseinek
számozása értelemszerűen módosul :

„(5) Az Szia tv . 3 . ~-ának 56 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő .- 1

„56. Falusi lakóház :

a)a magáncélú szálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló kormányrendelet 1 .
számú mellékletének I. része szerint kiemelt gyógyhelynek, kiemelt üdülőhelynek, gyógy-
vagy üdülőhelynek nem minősülő településen,

b)aza)pontban említett melléklet II . része szerint kiemeltnek nem minősülő településen az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet alapján
falusias lakóterületnek minősített részeken,

c) már kialakult tanyás térségben

lévő lakóház (családi ház) a hozzá tartozó épületekkel, helyiségekkel, területtel .""
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INDOKOLÁS

A hatályos személyi jövedelemadó törvény értelmező rendelkezéseit alapul véve jelenleg
csupán a községekben élők, és ott falusi turizmussal foglalkozók vehetik igénybe a falusi
turizmus adókedvezményét . Ugyanakkor a városok jelentős része rendelkezik falusias jellegű
település részekkel, az e területeken élők azonban nem részesülnek a falusi szállásadókat
megillető kedvezményben . A települések közigazgatási besorolása, a városi minősítés
önmagában nem zárja ki a falusi turizmus jellegzetességeinek érvényesülését, indokolt tehát
a kedvezményt kiterjeszteni a városok falusias jellegű település-részeire is . Mivel az
értelmező rendelkezések közül a legfontosabb a falusi lakóház fogalmához kapcsolódik, ezért
célszerű ennek bővítése az adókedvezmény igénybevételének szempontjából . Az
adókedvezmény egyéb feltételei változatlanok maradnak .

A törvény hatályba lépéséig módosítani szükséges a 110/1997 . (VI. 25 .) Korm. rendelet a
magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról 1 . § (4) bekezdésének falusi
szálláshelyadásra vonatkozó definícióját, valamint az 1 . sz. mellékletét ki kell bővíteni a
kiemelt gyógyhelynek, kiemelt üdülőhelynek, gyógy- vagy üdülőhelynek minősülő városok
listájával .

Budapest, 2005 . október 18 .
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