FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
2018. január 1-től lépnek hatályba
a 2016. évi LXVI. az egyes
adótörvények és más kapcsolódó
törvények, valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.
évi CXXII. törvény módosításáról
szóló
törvényben
elfogadott
turizmusfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések.
Kis Gábor

„2018. január 1-től
lépnek hatályba a
2016. évi LXVI.
az egyes
adótörvények és más
kapcsolódó
törvények, valamint
a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII.
törvény
módosításáról szóló
törvényben
elfogadott
turizmusfejlesztési
hozzájárulásra
vonatkozó
rendelkezések.”

általános forgalmi adó nélküli
ellenértéke,
a
hozzájárulás
mértéke 4%.

A hozzájárulást az önadózás
szabályai szerint kell megállapítani
és bevallani, a kiállított számlán,
számviteli bizonylaton vagy ezek
hiányában bármely más, a
hozzájárulás-köteles szolgáltatás2018. január 1-től turizmus- ról kiállított okiraton feltüntetett
fejlesztési hozzájárulás-köteles az teljesítési időpont figyelembeáltalános forgalmi adóról szóló vételével.
2007. évi CXXVII. törvény 3.
számú melléklet II. részében A turizmusfejlesztési hozzájárulás
foglalt táblázat 3. pontja szerinti fizetésére kötelezett adózó a
szolgáltatás ellenérték fejében bevallási kötelezettségét a rá
történő
nyújtása.
Vagyis irányadó Áfa bevallási időszak
turizmusfejlesztési hozzájárulás szerint,
az
Áfa
bevallás
fizetésére
az
az
adóalany benyújtására előírt határidőig
kötelezett, aki 2018. január 1-jétől köteles
teljesíteni.
Azon
az Áfa tv. szerinti 5%-os időszakról, amelyről Áfa bevallás
adómérték
alá
tartozó benyújtására nem köteles az
étkezőhelyi
vendéglátási adóalany, a hozzájárulás-köteles
szolgáltatást nyújt. Az az adózó, szolgáltatásnyújtás Áfa törvény
aki nem nyújt olyan szolgáltatást, szerinti
teljesítési
időpontját
amely megfelel az Áfa tv. követő év február 25. napjáig
kedvezményes
adókulcs
alá köteles bevallási kötelezettségét
tartozó szolgáltatásnak, az nem teljesíteni.
kötelezett
turizmusfejlesztési
hozzájárulás fizetésére.
Az adózó a hozzájárulást a
bevallás
benyújtására
előírt
A
hozzájárulás
alapja
a határnapig köteles megfizetni.
hozzájárulás-köteles szolgáltatás
A hozzájárulással kapcsolatos
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hatósági feladatokat az állami adó- és
vámhatóság látja el. A hozzájárulásból származó
bevétel a központi költségvetés bevétele,
amelynek megfelelő összeget a külön
jogszabályban
meghatározott
turizmus
fejlesztési feladatokra kell fordítani a központi
költségvetés turisztikai célelőirányzata útján.
A turizmusfejlesztési hozzájárulás forgalmi
típusú adó, mert a szolgáltatás ellenértéke a

hozzájárulás alapja, azonban a számlán ennek
összegét nem kell szerepeltetni. A számlán
továbbra is az Áfa tv. előírásai szerinti tartalmi
elemeket kell feltüntetni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

