
A vagyoni biztosítékok változásából arra lehet következtetni, hogy a 
nagy irodák jó évet zártak és bővülő 2020-ra számítanak.



Jogi környezet
◦ A szervezett külföldi utazásokra a 

2013. évi V. törvény (Polgári 

Törvénykönyv) utazási 

szolgáltatásokra vonatkozó 

szerződésekről szóló rendelkezései 

(Ptk. 6:254. §), különösen az utazási 

csomagra és az utazási szolgáltatás 

együttesre vonatkozó szerződésekről 

szóló 472/2017 (XII.28.) Kormány-

rendelet és az utazásszervező és a 

közvetítő tevékenységről szóló 

473/2017 (XII.28.) Kormány-

rendelet, valamint a 45/2014 (II.26.) 

Kormányrendelet rendelkezései az 

irányadók 













Szabályozási célrendszer , azaz ilyen a kormányzati rubikkocka







◦A NAV kockázatelemzései alapján kiemelt figyelmet 
fordít és folyamatosan ellenőriz
a személyi változással (vezető tisztségviselő, tulajdonos váltással) érintett vállalkozások körében,

◦ a foglalkoztatottak bejelentése és a kifizetői bevallások közötti anomáliák esetén;

◦ a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő átállás terén,

◦ az elektronikus kereskedelemben, mind a termékértékesítések, mind a szolgáltatásnyújtások körében, különös tekintettel a 
webhelyekre és a webáruházakra;

◦ a gépjármű- és gépjárműalkatrész-kereskedőknél,

◦ az építőipari vállalkozásoknál,

◦ a személyszállítóknál,

◦ a szálláshely-szolgáltatók, szállodák, internetes szállásmegosztó portálokon keresztül szolgáltatók körében,

◦ az illegális fémkereskedelmi tevékenység felderítése, a bejelentési kötelezettség alá eső „érzékeny FAJ kód alá tartozó” 
fémkereskedelmi engedélyköteles anyag leadása kapcsán; a fémkereskedőnek nem minősülő személyekre vonatkozó szabályok 
betartásával kapcsolatban,

◦ a szerzői jogvédelemhez kapcsolódó jogsértések felderítésére,

◦ a jövedéki adózásban a dohánygyártmányok feketepiacának visszaszorítására, illetve az „engedélyesek” szabályszerű működésének
biztosítására, valamint az „adózatlan” jövedéki termékek feketepiacának visszaszorítására,

◦ a zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem ágazatban az országhatáron átnyúló csalárd számlázási láncolatok révén, áfacsalással 
bonyolított zöldség- és gyümölcs-kereskedelmi ügyletek visszaszorítására.
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Nem érvényesül: 



Adóváltozások, amelyek az utazási irodáknál is érvényesülnek*

SZJA kedvezmények, pl. a négy- vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 

(jogosulti kör, jogosultsági időszak, a kedvezmény alapja, érvényesítésének módjai, 

hatályba léptető rendelkezések)

* Szociális hozzájárulási adó új és módosuló adómentes jogcímek (sporttal 

kapcsolatos adómentes szabályok, egyéb mentességek) * A szociális hozzájárulási 

adó mértéknek évközi csökkentése * Az átmeneti szabályok alkalmazása a 

gyakorlatban * Nyugdíjasok mentessége *

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) * Nemzetközi 

sportszövetség munkavállalójára vonatkozó szabályok * 2020. július 1-jétől a 

járulékszabályokban bekövetkező változások * A  nyugdíjas foglalkoztatottak...

* Adóeljárás változásai 





A növekedés mindkét esetben 8 százalékos................. 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér 

kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 161 000 

forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, 

órabér alkalmazása esetén 926 forint. 

A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő 

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált 

bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 210 600 

forint, hetibér alkalmazása esetén 48 420 forint, napibér alkalmazása esetén 9690 forint, 

órabér esetén 1211 forint lesz. 

Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő 

teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók havi legkisebb 

munkabére 161 000 forint, garantált bérminimuma 210 600 forint lesz. 



A 

KIFOGÁSUNK

ÉS

REMÉNYÜNK



Fennmaradt a turisztikai hozzájárulás 
indokolatlan általános szabályozása

















A reklámadóról szóló törvény határozott időre, 

2019. július 1. és 2022. december 31. közötti 

időszakra nulla százalékban határozza meg a 

reklámadó mértékét mind a közzétevő, mind a 

megrendelő esetén! 
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A kiutazás, a beutazás: 

A RENDEZVÉNYSZERVEZÉS NEM UTAZÁSSZERVEZÉS

NEM UTAZÁSI SZERZŐDÉSSEL, JELLEGADÓAN NEM 

TURISZTKAI CÉLÚ









KIUTAZTATÁSNÁL



BEUTAZTATÁS: HA A VEVŐ KÜLFÖLDI ADÓALANY



A “csakosok” Pl külföldi szálláshelyek
értékesítése



REPÜLŐJEGYÉRTÉKESÍTÉS

NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA TEKINTETTEL ADÓMENTES





◦Áfa szempontjából

◦Eu-s, Eu-n kívüli…

◦Megosztás alapja

◦“Szakmai”-lag 

indokolt



◦ Szállások belföldön, a panzióktól a wellness hotelekig

◦ Síutak és nyaralások egyénileg és autóbusszal

◦Városlátogatások egyénileg és repülővel

◦Nyaralások repülővel

◦Kultúrális körutazások

◦Csoportos síelés

◦Nyelvtanfolyamok külföldön

◦Menetrendszerinti, charter és "fapados" repülőjegyek

◦Hajóutak

◦ Sportutak

◦ Extra szolgáltatások (pl. parkoló, autóbérlés, repülőtéri váró foglalás 

stb.



Utazásszervezés 
IPA ALAPJA 

Közvetített szolgáltatás vagy igénybevett szolgáltatás

AZ UTAS JAVÁRA MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS?

◦ HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TV SZERINT

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT



NINCS 











TEENDŐK: 





KAUCIÓ? 



BREXIT felkészüléssel kapcsolatos EU-s 
anyagok elérhetősége

◦ 1.https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-

preparedness/preparedness-notices_en#grow

◦2. https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-

withdrawal-hu

◦3. https://ec.europa.eu/info/brexit_en

◦Közösségi adószám ellenőrzése

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#grow
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu
https://ec.europa.eu/info/brexit_en
http://www.nav.gov.hu/data/cms490465/Kozossegi_adoszam_ellen_rzese.pdf






Kiutazásnál utasok felé 
Beutaztatásnál adóalanyok felé 



az utazási iroda a 

saját nevében, de az 

utas javára köt 

szerződéseket











ÁFA:  Fiktív számla: NAV-nak ilyenkor is be kell bizonyítania, hogy a 
számlát befogadó cég tudott, vagy ha elég figyelmes, tudhatott
volna...

◦Az elhíresült Mahagében-Tóth ügyekben kimondta az EUB: csak akkor

tagadható meg az áfa-levonási jog, ha az adóhatóság bizonyítja, 

hogy az adózó tudott, vagy kellő körültekintés mellett tudhatott

arról, hogy a láncban őt megelőző szereplők adókijátszásban

vettek részt.









Hogyan kell könyvelni a különbözeti áfásan értékesített 
utazásszervezés esetében a bevétel és a beszerzési ár 
különbözetéből megállapított áfát? Nettó árbevételt 
csökkentő tételként vagy egyéb ráfordításként?

◦ Válasz:Az Áfa-tv. 217. §-a alapján az adó alapja az utazásszervező árrése, csökkentve magával az árrésre jutó adó 

összegével. Az árrés a szolgáltatás értékesítési árának és utas javára beszerzett szolgáltatások beszerzési árának a 

különbözetével egyezik meg.

◦ A törvényi előírásból egyértelműen következik, hogy az adóalany könyvviteli nyilvántartásában ki kell mutatnia az Áfa-tv. 

szerinti beszerzési árat (jellemzően a beszerzési értékeként), továbbá az Áfa-tv. szerinti értékesítési árat (az értékesítés 

árbevételét) áfa nélkül.  Azért áfa nélkül, mert az áfa az árrést terheli. Így az árrés alapján fizetendő áfa nem csökkentheti az 

árbevételt, nem növelheti az eladott áruk beszerzési értékét. 

◦ Ezért az egyéb ráfordításokkal szemben kell fizetendő áfaként könyvelni, bevallani (T 8671 - K 467).

◦ A könyvelés, áfabevallás módja a leírtak szerint történik akkor is, ha az adóalany

◦ - az egyedi nyilvántartáson alapuló módszert, 

◦ - a munkaszámos megoldást

◦ alkalmazza.
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TOVÁBBI KÉRDÉSEK

06 30 35 020 35 

EGY ELŐRE
MEGBESZÉLT

IDŐPONTBAN
LEÜLÜNK EGY JÓ

KÁVÉRA...JÓ? 

HOL? 

ANDRÁSSY U 66.
A FLOW-BA

Viszontlátásra!


