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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az általános
forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T16921 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 56. §-ában az áfa-tőrvény 65 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak
szerint módosuljon :

„(2) E fejezet rendelkezéseit arra a termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kell
alkalmazni, amelyet az adóalany az utas részére saját nevében - az utazásszervező és -
közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott utazási csomagként -
teljesít, és amelyhez más adóalany által értékesített terméket és nyújtott szolgáltatást használ
fel, hasznosít. E fejezet alkalmazásában a 24 óránál rövidebb, vagy éjszakai szállást nem
tartalmazó szolgáltatások együttese is utazási csomagnak minősül ."

2. A törvényjavaslat 67.§-a a következő (4)-(5) bekezdésekkel egészüljön ki:

„(4) Az az adóalany, akinek (amelynek) az áfa-törvény 30 .§ (2) bekezdés szerinti választási
ioga e törvény hatálybalépésével nyílik meg, az adókötelezettségét érintő változás bejelentését
2004. évre vonatkozóan e törvény hatálybalé ésétől számított 15 naonbelül köteles
teljesíteni .
(5) Az utazási iroda az áfa-törvény e törvénnyel megállapított 66 .§ (7) bekezdése szerinti
adózás választását 2004 . évre vonatkozóan e törvény hatálybalépésétől számított 15 napon
belül köteles az adóhatóságnak bejelenteni ."

Indokolás

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló Kormányrendelet fogyasztóvédelmi
szempontok alapján kivette az utazási csomag fogalmából a 24 óránál rövidebb, vagy legalább
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egy éjszakai szállást nem tartalmazó szolgáltatásokat . A hozzáadott-érték adózás
harmonizációját szolgáló direktívának az utazási iroda különleges adózását szabályozó cikke
azonban ilyen különbséget nem tesz . Tekintve, hogy a Korm . rendeletet háttér-jogszabályként
nevesíti az áfa-törvény, az indítványban megfogalmazott módon kifejezésre kell juttatni azt,
hogy az árrés-adózást a 24 óránál rövidebb, éjszakai szállást nem tartalmazó utazási csomagra
is alkalmazni kell .
A választáshoz kötött adózási módokkal kapcsolatos bejelentést az adózónak az adózás
rendjéről szóló törvény előírása szerint a tárgyévet megelőző év december 31-éig kell
teljesítenie . Tekintettel arra, hogy az áfa-törvénynek az utazási irodákra vonatkozó, adó-
megállapítási időszakra számított árrés választására, valamint a fióktelepek által nyújtott
bérbeadási tevékenység általános szabályok szerinti adózásra irányuló választására év közbeni
hatályba lépéssel nyílik lehetőség, külön kell rendelkezni a változás bejelentésének
határidejéről .

Budapest, 2004 . február „ (6,,"
Lasztovicza n
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