
Az én kérdésem a NAV-hoz

Tisztelt Adóhivatal !

Segítségüket és állásfoglalásukat kérem a turizmusfejlesztési hozzájárulás (számomra) 
ellentmondásos rendelkezéseiben a bevallás teljesítésének időpontjára vonatkozóan. Több 
ugyanolyan tevékenységet folytató kolléga nevében is beszélek, mivel nem jutunk közös 
álláspontra

Adószámmal rendelkező magánszemélyek vagyunk, akik magánszálláshelyet üzemeltetnek, 
mindannyian alanyi adómentesek. Mivel külföldi cégek közvetítését is igénybe vesszük 
(Booking, Airbnb, TripAdvisor, HomeAway, stb. cégek), a fordított adózású jutalékszámla után 
áfabevallást csinálunk havonta, ha felmerül ilyen költség. 

A szállásadók egy része úgy értelmezi a 2016. évi LXVI. törvény X. fejezet 261. § (6) pontját 
(ezek között vagyok én is), és minimum három NAV információs telefonvonalán dolgozó 
kollégájuk is megerősítette, hogy az alanyi adómentes személyeknek „a hozzájárulás fizetésére
kötelezett a bevallási kötelezettségét... azon időszakról, amelyről Áfa bevallás benyújtására 
nem köteles, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa törvény szerinti teljesítési 
időpontját követő év február 25. napjáig teljesíti. Egyszerűbben fogalmazva : éves bevalló. 
Úgy gondoljuk, hogy az adózói státuszunk akkor is alanyi mentes marad, amennyiben 
áfabevallási kötelezettségünk lép fel, tehát a TFH bevallást mindig is évente egyszer kell 
megcsinálni. 

Ezzel szemben a szállásadók másik része a 20TFEJLH nyomtatvány kitöltési útmutatóban 
írtakat veszi figyelembe, ami azt írja, hogy „ha az alanyi adómentes adóalanynak az Áfa 
törvény 257.§-ában foglaltak alapján eseti áfabevallási kötelezettsége van a tárgyév során, és 
ugyanabban a bevallási időszakban turizmusfejlesztési hozzájárulás-fizetési kötelezettsége is 
keletkezett, az erről az időszakról benyújtott bevallásban havi gyakoriságot kell jelölni. Az 
ezeken az időszakokon kívüli időszakban –amikor áfabevallásra nem volt kötelezett alanyi 
adómentesként –keletkezett turizmusfejlesztési hozzájárulásról a tárgyévet követő év február 
25-éig benyújtandó bevallásban éves bevallási gyakoriságot kell jelölni, és ebben csak az eseti 
bevallás időszakával le nem fedett időszakban keletkezett kötelezettséget kell bevallani”. 
Egyszerűbben fogalmazva : havi és éves bevallás is szükséges. 

Személy szerint úgy gondolom, hogy a törvényt kell figyelembe vennem, és egy nyomtatvány 
kitöltési útmutatója nem írhatja felül a törvény szövegét, de mivel nem vagyok adószakértő, 
sem jogász, ezért kérem az Önök állásfoglalását. 

Tehát a kérdés : az adószámmal rendelkező magánszemélyeknek, akik magánszálláshelyet 
üzemeltetnek, alanyi adómentesek, és külföldi cégek fordított adózású számlái után áfát 
fizetnek néha, milyen rendszerességgel kell bevallaniuk a turizmusfejlesztési hozzájárulást ? 

Segítségüket előre is köszönöm, tisztelettel,

JIL
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A NAV válasza

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Kérdése arra vonatkozik, hogy miképpen alakul az alanyi adómentes adóalany 
turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási kötelezettsége, ha év közben az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 257. §-ában foglaltak alapján  áfafizetési és 
áfabevallási kötelezettsége keletkezik, például azért mert Európai Uniós szolgáltatást vesz 
igénybe (szállásadóknál jellemzően jutalékot számláz felé a közösségi partner). 
 
Ahogy Ön is helyesen megállapította,  azon időszakról,  amelyről  a hozzájárulás fizetésére
kötelezett  személy  áfabevallás  benyújtására  nem  köteles  (például  áfában  alanyi
mentességben részesül) a hozzájárulás-köteles szolgáltatás után az Áfa tv. szerinti teljesítési
időpontot követő év február 25. napjáig kell a hozzájárulást bevallani és befizetni. [2016. évi
LXVI. törvény X. fejezet 261. § (6) bekezdés b) pont]
Ugyanakkor bizonyos esetekben az alanyi adómentes adóalany nem járhat el alanyi mentes
minőségében  továbbá  az  áfabevallási  kötelezettség  alól  sem mentesülhet.  Így  a  közösség
másik tagállamában letelepedett adóalanytól (külföldi cégtől) igénybe vett, az Áfa tv. szerint
belföldön teljesülő szolgáltatás után a szállásadót 27 %-os mértékű általános forgalmi adó
felszámításával  adófizetési  kötelezettség  terheli  és  összesítő  nyilatkozatot  ('A60.  számú
nyomtatványt)  is  be  kell  nyújtania.  A  szállásadó  ekkor  nem  mentesül  az  áfabevallás
benyújtása alól, így az Áfa tv. 257. §-a alapján '65. számú áfabevallásban fel kell tüntetni a
külföldi cégtől igénybe vett szolgáltatás után az adó alapját és az adó összegét.
[Áfa tv. 37. § (1) bekezdés; 140. § (1) bekezdés a) pont; 140. § (1) bekezdés b) pont; Áfa tv.
193. § (3) bekezdés; Art. 8. számú melléklet.]
 
Az előzőek, valamint az Eak. tv. 261. § (6) bekezdése alapján, ha azon alanyi adómentes
adóalanyoknak,  akiknek  az  adott  hónapban  áfabevallási  kötelezettsége  keletkezik  (pl.:
közösségi szolgáltatás igénybevétele miatt) és van hozzájárulás köteles bevétele is, akkor be
kell  adni az adott hónapra ezen bevételekről a 'TFEJLH bevallást.  Lényeges azonban, hogy
nullás adattartalommal nem kell a bevallást beadni, amely akkor állhat fenn, ha áfabevallási
kötelezettsége van ugyan, de az adott hónapban hozzájárulás köteles bevétele nem volt. 
 
Továbbá be kell adni egy éves bevallást is következő év február 25-ig, amelyben elszámol azon
bevételek tekintetében,  amely  hónapokra eső bevételekről  nem adott  be bevallást,  azaz  a
bevallással  le  nem  fedett  időszakokról.  Ugyanakkor  értelemszerűen,  ha  minden  hónapról
szükséges az áfabevallás benyújtása és van hozzájárulás köteles bevétel is, akkor a 20TFEJLH
bevallást 01.01-12.31-ig tartó időszakról  már nem kell  beadni,  mivel ez esetben nem lesz
bevallással le nem fedett időszaka az adózónak. 
 
A 20TFEJLH bevallás kitöltési útmutatója ezért álláspontunk szerint a jogszabály szövegével
összhangban áll, így azzal maradéktalanul egyetértünk, melyet irányadónak lehet tekinteni. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel
nem bír.
 
Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály
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A másik, ellentétes jelentésű NAV-os vélemény 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk. Az egyes adótörvények 
és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény [Eak tv.] X. fejezete rendelkezik a 
turizmusfejlesztési hozzájárulás-fizetési kötelezettség szabályairól. Az Eak tv. 261. § (6) 
bekezdése határozza meg a hozzájárulás-fizetésére kötelezett bevallási kötelezettségét. 

Ennek alapján az áfabevallás benyújtására kötelezett adózónak a hozzájárulást az áfabevallás 
benyújtásra előírt határnapig (havi bevallásra kötelezett esetén a tárgyhónapot követő hónap 
20. napjáig, negyedéves bevallásra kötelezett esetén a tárgynegyedévet követő hónap 20. 
napjáig, éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet követő év február 25. napjáig) kell 
bevallania és megfizetnie. Azon időszakról, amelyről a hozzájárulás-fizetésére kötelezett 
áfabevallás benyújtására nem köteles a hozzájárulás-köteles szolgáltatás után az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti teljesítési időpontot követő év február 
25. napjáig kell a bevallási és fizetési kötelezettségét teljesíteni. 

Az alanyi adómentes adóalany az utóbbi körbe tartozik, tehát a bevallási és befizetési 
kötelezettséget a tárgyévet követő év február 25-éig kell teljesítenie. 

Ahogy arra a levelében is utal, amennyiben az alanyi adómentesnek áfakötelezettsége 
keletkezik, akkor e kötelezettségét havi gyakorisággal kell teljesítenie. Azonban ez nincs 
befolyással a turizmusfejlesztési hozzájárulási-kötelezettségre. A turizmusfejlesztési 
hozzájárulási-kötelezettséggel kapcsolatban nem módosul a bevallói gyakoriság, tehát az erre 
vonatkozó kötelezettségét az adózónak csak éves gyakorisággal kell teljesítenie, vagyis a 
2020. évi bevételei után majd 2021. 02. 25-ig kell bevallási és befizetési kötelezettségét 
teljesíteni. 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, 
kötelező jogi erővel nem bírnak. 

Tisztelettel: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Központi Irányítás 
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 
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