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A Svájci Szövetségi Bíróság olyan törvénymódosításra tett javaslatot, amely eltiltaná a foglalási
portálokat attól, hogy szerződéseikben árparitási klauzulákat alkalmazzanak.1
A HOTREC 2021. november 17-i tájékoztatása szerint a Svájci Szövetségi Bíróság a versenyjogi
törvénynek olyan módosítására tett javaslatot a Parlament felé, hogy a kereskedelmi szálláshelyek
részére egyre több foglalást generáló online foglalási portálok ne alkalmazhassanak árparitási
klauzulákat a szállodákkal, panziókkal stb. kötött szerződéseikben. A tervezett módosítás arra is kitér,
hogy sem „általános árparitási”, sem az un. „szűkített árparitási” korlátozás nem alkalmazható. Az
előbbi esetében a szálláshely üzemeltető sem más foglalási portálnak, sem telefonon, e-mailben stb.
érkező megkeresés esetén sem adhat alacsonyabb árat annál, mint amire az adott portállal szerződött.
„Szűkített árparitási” esetében a szálláshely a saját honlapján még alkalmazhat a vele szerződő foglalási
portállal szerződésben megállapodott árnál alacsonyabbat. A tervezett törvénymódosítás – annak
elfogadása esetén – mindkettő alkalmazásától eltiltja a foglalási portálokat.
Az Európai Unió tagországok turizmusának az idei nyári hónapokban mutatkozó lendületes
növekedése megtört a COVID-19 negyedik hulláma következtében.2
A nyári hónapokban az Európai Unió
tagországainak turizmusa növekvő pályára
került, a turisták száma sok helyen lényegesen
meghaladta a 2020 évi számokat. Volt, ahol
megközelítette a 2019 évieket, sőt
Franciaországban, Bulgáriában, Romániában a
turisták száma még a 2 évvel korábbinál is
nagyobb volt. A javuló eredményekben nyilván
szerepe volt az EU Covid igazolványának,
illetve annak is, hogy megszüntették az utazási
korlátozásokat. Sajnos őszre a helyzet
megváltozott a COVID-19 negyedik hulláma következtében, s mivel gyorsan emelkedett a fertőzöttek
száma, több országban ismét szigorítottak a COVID terjedésének megakadályozására bevezetett
intézkedéseken. Várható, hogy ezek különösen az üzleti utazásokat fogják hátrányosan érinteni, ami
negatívan hat majd a szállodaiparra, vendéglátásra egyaránt. Emiatt az a HOTREC véleménye, hogy úgy
EU, mint tagországi szinten fent kell tartani az ágazatot segítő intézkedéseket, adókedvezményeket,
támogatásokat.
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Az Európai Bizottság javaslatot készít a drámaian növekvő energiaárak kompenzálására3
A tervezett javaslat szerint tagországi hatáskörben a növekvő
energiaárak kompenzálására állami támogatást kapnának a
háztartások, adókedvezményben részesülnének a különösen
érintett vállalatok. Emellett a Bizottság pénzügyi támogatással
segítené
a megújuló
energiába
történő, illetve
az
energiahatékonyságot növelő beruházásokat, fejlesztéseket. Azt is
tervezik, hogy megvizsgálják az energia nagy volumenű tárolásának,
gáz tartalékok növelésének lehetőségeit. A HOTREC messzemenően egyetért a Bizottság fenti
kezdeményezésével, mivel a növekvő energiaárak különösen megterhelőek a turizmus, vendéglátás
ágazatban működő vállalkozásoknak. Ebben a helyzetben számukra különösen fontos az állami
támogatás, a célzott adókedvezmény.
A HOTREC ügyvezető igazgatója is felszólalt a november 17-én kezdődő Európai Turisztikai Fórumon4
A HOTREC ügyvezető igazgatója, Marie Audren a következőket hangsúlyozta az Európai Turisztikai
Fórum nyitó napján tartott beszédében:
„Az európai turizmus felzárkózása a prioritás a következő években. Azonban azt is látni kell, hogy
Európa turizmusa számos kihívással néz szembe. Alapos tervezésre, beruházásokra, valamint az ágazat
válság során alkalmazott EU-s és állami támogatásainak fenntartására is szükség van. A jelenleg
érvényes támogatások 2021 végéig élnek, de ezeket legalább 2022 közepéig meg kellene
hosszabbítani.”
A European Travel Commission - ETC - szerint kontinensünk turizmusa várhatóan csak 2024-ben éri
el ismét a 2019 évi volument5
Az ETC november 9-i közleménye szerint – annak
ellenére, hogy Európában a legmagasabb a
COVID elleni védőoltásban részesültek száma –
kontinensünk turizmusa várhatóan csak 2024ben fogja ismét elérni a 2019 évi volument.
Európa turizmusa idén nyáron részben a magas
átoltottságnak,
részben az EU Covid
igazolványnak tulajdoníthatóan a vártnál jobban
teljesített a belföldi, illetve az Európán belüli
nemzetközi utazások terén. Utóbbiak részaránya
idén 83% volt a 2019 évi 77%-kal szemben Európa teljes nemzetközi turizmusának arányában. Ezzel
szemben az Európán kívüli piacokról való beutazás még 77%-kal kisebb volt a 2019 évinél.
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Kontinensünk turizmusának további felzárkózásához az szükséges, hogy javuljon az átoltottság Kelet Európában, illetve meginduljon a beutazás Európába a nagy távoli piacokról.
A HOTREC, a turizmus, vendéglátás ágazatban alkalmazott, a koronavírus járvány miatt bevezetett
ÁFA kulcsok átmeneti csökkentésének fenntartását javasolja.6
A HOTREC azt javasolja az EU, illetve a tagországok döntéshozóinak, hogy a koronavírus járvány miatt
a turizmus – vendéglátás területén átmenetileg csökkentett ÁFA kulcsokat továbbra is tartsák fent,
illetve ahol nem csökkentették, tegyék meg azt. Az erre vonatkozó javaslatot a HOTREC
véleményezésre továbbította tagjainak, amelynek lényege a következőkben foglalható össze:
A koronavírus járvány már több, mint 18 hónapja tart, s ennek következtében a turizmus – vendéglátás
ágazatban működő vállalkozások soha nem látott veszteségeket
szenvedtek. Az ismételt lezárások, a kereslet drámai visszaesése
következtében számos vállalkozás tönkrement, sok munkavállalót el kellett
bocsájtani, sokan maguktól mentek el. Továbbra sem látni mikor tér vissza
járvány előtti élet. Európa gazdaságában, a foglalkoztatásban a turizmus –
vendéglátás jelentős szerepet játszik, ezért is kell nagy figyelmet fordítani
az ágazatban működő vállalkozások túlélésére. Emiatt tartja a HOTREC
nagyon fontosnak, hogy a koronavírus járvány miatt átmenetileg
csökkentett ÁFA kulcsokat továbbra is tartsák fent. Ez a turisztikai,
vendéglátó vállalatok mellett fontos a különféle beszállítók –
mezőgazdaság, élelmiszeripar, bortermelők, sörfőzdék stb. –
szempontjából is.
Emiatt a HOTREC azt javasolja, hogy:
-

A turizmus – vendéglátás területén 2022 végéig a legalacsonyabb ÁFA kulcsokat alkalmazzák
Tartsák fent ezeket a csökkentett ÁFA kulcsokat 2022 után is
Az EU ÁFA témában készülő új direktívájában tegyék lehetővé, hogy a tagországok akár „0”
ÁFA kulcsot is alkalmazhassanak.

A HOTREC véleménye szerint a csökkentett ÁFA miatt a tagállami költségvetéseket érintő
veszteségeket messze kompenzálni fogja a turizmus – vendéglátás ágazatban növekvő árbevétel.
Ezen kívül a csökkentett ÁFA kulcsok hozzájárulnak az ágazatban működő vállalkozások
túléléséhez, nagy számú munkahely megőrzéséhez, új munkahelyek létrehozásához.
A jelenlegi EU direktíva szerint:
-

A tagállamok 3 ÁFA kulcsot alkalmazhatnak, melyek közül a Standard nem lehet 15%-nál
alacsonyabb.
A két csökkentett ÁFA kulcs nem lehet 5%-nél kisebb. Ezek alkalmazhatók a turizmus, a
szállodaipar és a vendéglátás területén.
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-

A készülő, új EU direktíva – elfogadás esetén – „0” ÁFA kulcs alkalmazását is lehetővé tenné a
turizmus-, vendéglátás ágazatban.

A csökkentett ÁFA kulcsok indokolásaként a HOTREC a következőkre hívja fel a figyelmet:
•

A csökkentett ÁFA kulcsok az ágazatban működő vállalkozások túlélése mellett fontos
szerepet játszanak a foglalkoztatásban, s kedvezőek a fogyasztók számára is. A járvány
következtében a turisztikai, vendéglátó vállalatok, szállodák a megemelkedő költségeket
csak áremeléssel tudják kompenzálni, ami a fogyasztók számára kedvezőtlen, a keresletet
csökkentheti. Munkahelyeket lehetne megőrizni, az árak növekedését lehetne
ellensúlyozni a csökkentett ÁFA kulcsok megtartásával.

Fentieket igazolják az alábbi franciaországi és svédországi tapasztalatok.
•

•

A csökkentett ÁFA kulcs hozzájárul a vállalkozások gazdálkodásának stabilitásához,
forgalmának növekedéséhez. Franciaországban 2008-ban a gazdasági – pénzügyi válság
idején a vendéglátás ágazatban csökkentették az ÁFA kulcsokat. A Francia Nemzeti
Statisztikai Hivatal az intézkedés hatására vonatkozó vizsgálata szerint a csökkentett ÁFA
kulcsoknak köszönhetően az ágazatban 17%-kal csökkent a vállalati csődök száma, s ezzel
17.000 vállalat túlélését tudták elősegíteni, illetve 30.000 munkahelyet tudtak megőrizni.
Svédországban 2012-ben csökkentették az ÁFA kulcsokat a vendéglátásban. Ennek
eredményeként a vendéglátásban működő vállalatok árbevétele 5,6%-kal nagyobb
mértékben nőtt, mint az ahhoz hasonlítható vállalkozásoké.
A csökkentett ÁFA elősegíti új munkahelyek létrejöttét, a bérek emelését.
Németországban 2016-ban csökkentették a szállásadás ÁFA kulcsát 19%-ról 7%-ra. Az
ennek hatását vizsgáló felmérés szerint az ÁFA kulcs csökkentése eredményeként a
következő 6 év alatt 46.666 új munkahely jött létre a szállodaiparban. Ez 18,5% növekedést
jelentett, miközben a német gazdaságban ugyanezen idő alatt az új munkahelyek száma
csupán 14,6%-kal nőtt.
Svédországban 2012-ben csökkentették a vendéglátás ÁFA kulcsait 25%-ról 12%-ra. Ennek
hatására 2012-ben 8%-kal, 2013-ban 6%-kal nőtt a munkahelyek száma az ágazatban,
miközben a hasonlítható ágazatokban a munkahelyek száma csupán 1, illetve 3%-kal lett
több. A bérek a vendéglátásban a vizsgált két évben 4%, illetve 7,5%-kal nagyobb
mértékben nőttek, mint ami hasonlítható ágazatokban megvalósult.
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