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Országgyű lés Hivatala

Érkezett : 2017 JAN 2 6.

Irományszám :

országgyűlési képviselő

	

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek

„Mit tesz a Kormány annak érdekében, hogy a szolgáltatók ne nyeljék le az áf a
csökkentést?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Digitális Jólét Program keretében idén januártól az internet áfája a korábbi 27 százalékról 1 8
százalékra mérséklődött . Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki
biztos korábban azt mondta, hogy „az áfa csökkentés éves szinten 13-15 milliárdos
megtakarítást jelent a polgároknak” . Állítása szerint „az áfa csökkentéssel évente legalább
egyhavi díjat takarítanak meg az előfizetők. "

Annak érdekében, hogy az áfa csökkentés hatása valóban éreztesse hatását az árakban, a
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság módosította az elektronikus hírközlési előfizetői
szerződések részletes szabályairól szóló rendeletét, aminek értelmében a csomagban internet -
előfizetést kínáló szolgáltatóknak november 1-től létre kellett hozniuk honlapjukon egy, a z
internetáfáról szóló tájékoztató oldalt . Itt minden díjcsomagra kereshető módon fel kellett
tüntetniük, hogy mennyi a csomagban lév ő internet-előfizetés nettó és bruttó – tehát áfa nélkül i
és áfás – díja a januártól életbe lépő áfa csökkentés előtt, és mennyi utána. Emellett arra
kötelezték a szolgáltatókat, hogy januártól az internet-el őfizetésre jutó díjrészt külön sorban
tüntessék fel a számlán. A Hatóság mindettől azt remélte, hogy a szolgáltatók nem fogják
„ lenyelni” az áfa csökkentést .

Csakhogy tévedtek. Értesüléseink szerint az egyik leleményes szolgáltató máris megtalálta a
módját annak, hogy hogyan vághatná zsebre az áfa csökkentés miatt adóként be nem fizetet t
összeget . A szolgáltató ahhoz a cselhez folyamodott, hogy bár látszólag érvényesítette az áfa
csökkentést az előfizetői díjban, egy másik lépésben díjemelést hajtott végre (arra hivatkozva,



hogy még ezek után sem a teljes előfizetési díjat kell fizetni, az előfizető továbbra is kedvez ő
listaárban részesül) . A havi díjemelés összege persze véletlenül megegyezett az áfa
csökkentésbő l adódó megtakarítás összegével .

Kérdéseim :

1. Nyomon követi-e a Kormány az áfa csökkentés, valamint az NMHH előírásainak
végrehajtását, és ha igen, milyen tapasztalatokról tud beszámolni?

2. Hogy kívánja a Kormány teljesíteni azon ígéretét, hogy az áfa csökkentés megtakarítás t
fog jelenteni az állampolgároknak, és évente legalább egyhavi díjat takaríthatnak me g
az előfizetők?

Várom válaszát !

Budapest, 2017 . január 26 .

Tisztelettel,

Schmuck Erzsébet
országgyűlési képviselő (LMP)
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