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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „A  vendéglátóhelyek  ételeinek  házhoz
szállítására  vonatkozó  általános  forgalmi  adóról  szóló  2007.  évi  CXXVII.  törvény
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

A vendéglátóhelyek ételeinek házhoz szállítására vonatkozó általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

1. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 45. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül  ki:  „(3)  Étkezőhelyi  vendéglátás  szolgáltatásnak kell  tekinteni  az  étterem által  helyben
készített étel és a helyben készített, alkoholt nem tartalmazó ital elvitelre csomagolt értékesítését,
illetve házhoz szállítását, amennyiben az étterem képes lenne a helyben fogyasztására lehetőséget
biztosítani,  de  az  a  kormány  veszélyhelyzetet  kihirdetéséről  szóló  41/2020.  (III.  11.)  Korm.
rendelet, valamint a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire
figyelemmel meghozott rendkívüli intézkedései miatt nem, vagy csak korlátozottan lehetséges.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A koronavírus-járvány nyomán életbe léptetett intézkedések miatt az éttermekbe nem ülhetnek
be  fogyasztani  a  vendégek.  A csőd  elkerüléséhez  és  az  állások  megőrzéséhez  az  éttermek
számára a házhozszállítás bevezetése, illetve az elvitelre csomagolt ételek helybeni értékesítése
kínálkozik csak esélyként. A vállalkozásoknak azonban sok egyéb nehézségük közepette még
azzal is szembesülniük kell, hogy a helyben elfogyasztott ételeknél alkalmazott kedvezményes, 5
százalékos áfa helyett házhoz szállításkor, vagy az elvitelre csomagolt étel értékesítésekor 27
százalékos áfát kell alkalmazniuk. Ezen az áldatlan állapoton segítene a javaslat azzal, hogy a
járványügyi intézkedések miatt nehéz anyagi helyzetbe került éttermek jogosulttá válnának az 5
százalékos,  kedvezményes  áfa  felszámítására  az  elvitelre  csomagolt  ételek  helybeni
értékesítésekor, és házhoz szállítás esetén is.

Részletes indokolás

1. § 

A  kiszállított  ételre  és  elvitelre  csomagolt  étel  értékesítésére  jelenleg  azért  nem  lehet  a
kedvezményes áfát felszámítani, mert az adóhatósági megítélés szerint ez nem szolgáltatásnak,
hanem  termékértékesítésnek  tekintendő.  A javasolt  módosítás  lehetővé  teszi,  hogy  az  étel
kiszállítása,  és  az  elvitelre  csomagolt  ételek  helybeni  értékesítése  étkezőhelyi  vendéglátás
szolgáltatásnak minősüljön abban az esetben, ha az éttermek a járványügyi intézkedések miatt
nem  tudnak  a  megszokott  módon  működni.  Mivel  az  étkezőhelyi  vendéglátás  szolgáltatás
szerepel az általános forgalmi adóról szóló törvény 3. számú mellékletében, így a vállalkozó a
módosítás  hatályba  lépését  követően  az  étel  kiszállítására,  és  az  elvitelre  csomagolt  ételek
helybeni értékesítésére is a kedvezményes, öt százalékos áfát alkalmazza.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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