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A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE
(2009. november 30.)
az 1798/2003/EK rendelet 34a. és 37. cikkének a 2008/9/EK tanácsi irányelv szerinti héavisszatérítéssel kapcsolatos végrehajtási szabályai megállapításáról
2008/9/EK irányelv 9. cikke (2) bekezdésének alkalmazá
sához kért információk alapján.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(4)

A 2008/9/EK irányelv 11. cikkével összhangban a kérel
mezőktől kérni lehet, hogy harmonizált kódok használa
tával nevezzék meg üzleti tevékenységüket. E célból a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE
Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK
tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló,
2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (4) 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja
szerinti általános használatú kódokat célszerű igénybe
venni.

(5)

Az 1798/2003/EK rendelet 14. cikke kimondja, hogy a
megkereső hatóság kérelmére a megkeresett hatóság érte
síti a címzettet a közigazgatási hatóságoktól származó és
a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállamban a
hozzáadottértékadó-szabályok alkalmazására vonatkozó
valamennyi okiratról és határozatról.

(6)

Amennyiben a visszatérítés helye szerinti tagállam arra
kéri a székhely szerinti tagállamot, hogy értesítse a kérel
mezőt a 2008/9/EK irányelv alkalmazása céljából hozott
határozatairól és okiratairól, úgy indokolt lehetővé tenni,
hogy az értesítést az 1798/2003/EK rendelet 2. cikke (1)
bekezdésének 19. pontja szerinti, a közös kommuniká
ciós hálózaton és a közös rendszerinterfészen alapuló
(CCN/CSI) felületen továbbítsák.

(7)

Ez a rendelet – egyebek mellett – az 1798/2003/EK
rendelet 34a. cikkéhez állapít meg végrehajtási szabá
lyokat, amely cikket az 1798/2003/EK rendeletnek a
közigazgatási együttműködés bevezetése, valamint a szol
gáltatásnyújtás teljesítési helyére, a különös szabályozásra
és a hozzáadottértékadó-visszatérítésre vonatkozó szabá
lyokkal kapcsolatos információcsere tekintetében történő
módosításáról szóló, 2008. február 12-i 143/2008/EK
tanácsi rendelet (5) 1. cikke emelt be a rendeletbe. Követ
kezésképpen célszerű, hogy ez a rendelet a 143/2008/EK
rendelet 1. cikkének alkalmazandóvá válása napján lépjen
hatályba.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak
a közigazgatási együttműködéssel foglalkozó állandó
bizottság véleményével,

tekintettel a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási
együttműködésről, valamint a 218/92/EGK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2003. október 7-i 1798/2003/EK
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 34a. és 37. cikkére,

tekintettel a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban,
hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére
a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszaté
rítés részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február
12-i 2008/9/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak
11. cikkére,

mivel:

(1)

A 2008/9/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése értel
mében a visszatérítés helye szerinti tagállam a 2008/9/EK
irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott
kódok kiegészítése céljából a kérelmezőtől további kiegé
szítő információ elektronikus kódok formájában való
benyújtását kérheti, amennyiben ezen információ a
közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) szerinti
adólevonási jog bármilyen korlátozása miatt, vagy a
visszatérítés helye szerinti tagállamnak az említett
irányelv 395. vagy 396. cikke alapján biztosított eltérés
végrehajtásához szükséges.

(2)

Az 1798/2003/EK rendelet 34a. cikkének (2) bekezdése
értelmében a visszatérítés szerinti tagállam illetékes ható
ságainak elektronikus úton továbbítaniuk kell a többi
tagállam illetékes hatóságai részére a 2008/9/EK irányelv
9. cikke (2) bekezdésének alapján általuk kért informáci
ókat.

(3)

Ezzel összefüggésben célszerű meghatározni a tagállamok
által a 2008/9/EK irányelv 9. cikkének (2) cikke alapján
kért további kiegészítő információ továbbításának tech
nikai részleteit. Különösen fontos, hogy meg legyenek
határozva az információ továbbításához használandó
kódok. Az e rendelet mellékletében meghatározott
kódokat a közigazgatási együttműködéssel foglalkozó
állandó bizottság dolgozta ki a tagállamok által a

(1) HL L 264., 2003.10.15., 1. o.
(2) HL L 44., 2008.2.20., 23. o.
(3) HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(4) HL L 393., 2006.12.30., 1. o.
(5) HL L 44., 2008.2.20., 1. o.
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rendelet 2. cikke (1) bekezdésének (d) pontja szerinti negyedik
szintű NACE Rev. 2 kódokkal kell megadni.

1. cikk
Amennyiben a visszatérítés helye szerinti tagállam arról értesíti
a többi tagállamot, hogy a 2008/9/EK irányelv 9. cikkének (2)
bekezdése alapján további kiegészítő információ elektronikus
kódok formájában való benyújtását kéri, úgy a kért információ
továbbításához az e rendelet mellékletében meghatározott
kódokat kell alkalmazni.
2. cikk
Amennyiben a visszatérítés helye szerinti tagállam a 2008/9/EK
irányelv 11. cikke alapján a kérelmező üzleti tevékenységének
megnevezését kéri, úgy a kért információt az 1893/2006/EK

3. cikk
Amennyiben a visszatérítés helye szerinti tagállam arra kéri a
címzett székhely szerinti tagállamát, hogy értesítse a címzettet a
2008/9/EK irányelv szerinti visszatérítéssel kapcsolatos okira
tairól és határozatairól, úgy az értesítés iránti kérelem az
1798/2003/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 19. pontja
szerinti CCN/CSI-hálózaton keresztül is továbbítható.
4. cikk
Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.
a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
Az 1798/2003/EK rendelet 34a. cikkének (2) bekezdésében előírt információtovábbításhoz alkalmazandó kódok

1. kód. Üzemanyag
1.1.

1.2.

1.3.

3 500 kg-nál nagyobb tömegű, fizető utasokat 1.1.1.
szállító közlekedési eszköznek nem minősülő
1.1.2.
közlekedési eszközök üzemanyaga
1.1.3.

LPG
Földgáz

1.1.5.

Bioüzemanyag

3 500 kg-nál nem nagyobb tömegű, fizető 1.2.1.
utasokat szállító közlekedési eszköznek nem minő
1.2.2.
sülő közlekedési eszközök üzemanyaga
1.2.3.

Benzin
Dízel
LPG

1.2.4.

Földgáz

1.2.5.

Bioüzemanyag

1.2.6.

Személygépkocsi

1.2.7.

Tehergépkocsi

Fizető utasokat szállító közlekedési eszközök 1.3.1.
üzemanyaga
1.3.2.

Benzin
Dízel

1.3.3.

LPG

1.3.4.

Földgáz

1.3.5.

Bioüzemanyag

Tesztjárművek üzemanyaga

1.5.

Közlekedési eszközök vagy motorok kenéséhez
használt kőolajtermékek

1.6.

Viszonteladás céljából vett üzemanyag

1.7.

Áruszállító közlekedési eszközök üzemanyaga

1.8.

Személygépkocsik és többcélú gépkocsik üzem 1.8.1.
anyaga
1.8.2.

1.10.

Dízel

1.1.4.

1.4.

1.9.

Benzin

Kizárólag üzleti célokra
Részben kereskedelmi utasszállítás, vezetésoktatás
vagy járműbérlés céljára

1.8.3.

Részben az 1.8.2. kód alatt fel nem tüntetett
célokra

Motorkerékpárok, lakókocsik, rekreációs vagy 1.9.1.
sportcélú vízi járművek és 1 550 kg-nál kisebb
tömegű légi járművek üzemanyaga
1.9.2.

Kereskedelmi utasszállítás, vezetésoktatás vagy
járműbérlés céljára

Gépek és mezőgazdasági vontatók üzemanyaga

Üzleti célokra

1.10.1. Benzin
1.10.2. Dízel
1.10.3. LPG
1.10.4. Földgáz
1.10.5. Bioüzemanyag
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Kilencnél kevesebb utas szállítására alkalmas közle 1.11.1. Benzin
kedési eszközök vagy bérautók üzemanyaga
1.11.2. Dízel
1.11.3. LPG
1.11.4. Földgáz
1.11.5. Bioüzemanyag

1.12.

Az 1.8. és az 1.9. kódon kívüli utasszállító közle
kedési eszközök üzemanyaga

1.13.

Olyan közlekedési eszközök üzemanyaga, amelyek
esetében a levonási jog nincs korlátozva

1.14.

Olyan közlekedési eszközök üzemanyaga, amelyek
esetében a levonási jog korlátozva van

2. kód. Közlekedési eszközök bérbeadása

2.1.

3 500 kg-nál nagyobb tömegű, fizető utasokat
szállító közlekedési eszköznek nem minősülő
közlekedési eszközök bérbeadása

2.2.

3 500 kg-nál nem nagyobb tömegű, fizető 2.2.1.
utasokat szállító közlekedési eszköznek nem minő
2.2.2.
sülő közlekedési eszközök bérbeadása
2.2.3.
2.2.4.

2.3.

Fizető utasokat szállító közlekedési eszközök 2.3.1.
bérbeadása
2.3.2.

2.4.

Áruszállító közlekedési eszközök bérbeadása

2.5.

Személygépkocsik és többcélú gépkocsik bérbea 2.5.1.
dása
2.5.2.

2.6.

Hat hónapnál hosszabb folyamatos időszakra
Hat hónapnál nem hosszabb folyamatos időszakra
Személygépkocsi
Tehergépkocsi

Hat hónapnál hosszabb folyamatos időszakra
Hat hónapnál nem hosszabb folyamatos időszakra

Kizárólag üzleti célokra
Részben kereskedelmi utasszállítás vagy vezetés
oktatás céljára

2.5.3.

Részben a 2.5.2. kód alatt fel nem tüntetett
célokra

Motorkerékpárok, lakókocsik, rekreációs vagy 2.6.1.
sportcélú vízi járművek és 1 550 kg-nál kisebb
tömegű légi járművek bérbeadása
2.6.2.

Kereskedelmi utasszállítás vagy vezetésoktatás
céljára

2.7.

M1 kategóriájú személygépkocsik bérbeadása

2.8.

Kilencnél több utas szállítására alkalmas közleke
dési eszközök bérbeadása

2.9.

Kilencnél kevesebb utas szállítására alkalmas közle 2.9.1.
kedési eszközök bérbeadása
2.9.2.

Egyéb üzleti célokra

Kereskedelmi műveletek céljára
Kereskedelmi műveleteken kívüli célokra
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2.10.

Olyan közlekedési eszközök bérbeadása, amelyek
esetében a levonási jog nincs korlátozva

2.11.

Olyan közlekedési eszközök bérbeadása, amelyek
esetében a levonási jog korlátozva van

2.12.

A 2.5. és a 2.6. kódon kívüli közlekedési eszközök
bérbeadása

3. kód. Az 1. és a 2. kód alatt említett áruktól és szolgáltatásoktól eltérő közlekedési eszközökkel kapcsolatos
kiadások
3.1.

3.2.

3.3.

3 500 kg-nál nagyobb tömegű, fizető utasokat 3.1.1.
szállító közlekedési eszköznek nem minősülő
közlekedési eszközökkel kapcsolatos kiadások

3 500 kg-nál nagyobb tömegű, fizető utasokat
szállító közlekedési eszköznek nem minősülő
közlekedési eszközök beszerzése

3.1.2.

3 500 kg-nál nagyobb tömegű, fizető utasokat
szállító közlekedési eszköznek nem minősülő
közlekedési eszközök karbantartása

3.1.3.

3 500 kg-nál nagyobb tömegű, fizető utasokat
szállító közlekedési eszköznek nem minősülő
közlekedési eszközök tartozékainak beszerzése és
üzembe helyezése

3.1.4.

3 500 kg-nál nagyobb tömegű, fizető utasokat
szállító közlekedési eszköznek nem minősülő
közlekedési eszközök fedett vagy fedetlen helyen
történő parkolása

3.1.5.

3 500 kg-nál nagyobb tömegű, fizető utasokat
szállító közlekedési eszköznek nem minősülő
közlekedési eszközökkel kapcsolatos egyéb
kiadások

3 500 kg-nál nem nagyobb tömegű, fizető 3.2.1.
utasokat szállító közlekedési eszköznek nem minő
sülő közlekedési eszközökkel kapcsolatos kiadások

3 500 kg-nál nem nagyobb tömegű, fizető
utasokat szállító közlekedési eszköznek nem
minősülő közlekedési eszközök beszerzése

3.2.2.

3 500 kg-nál nem nagyobb tömegű, fizető
utasokat szállító közlekedési eszköznek nem
minősülő közlekedési eszközök karbantartása

3.2.3.

3 500 kg-nál nem nagyobb tömegű, fizető
utasokat szállító közlekedési eszköznek nem
minősülő közlekedési eszközök tartozékainak
beszerzése és üzembe helyezése

3.2.4.

3 500 kg-nál nem nagyobb tömegű, fizető
utasokat szállító közlekedési eszköznek nem
minősülő közlekedési eszközök fedett vagy
fedetlen helyen történő parkolása

3.2.5.

3 500 kg-nál nem nagyobb tömegű, fizető
utasokat szállító közlekedési eszköznek nem
minősülő közlekedési eszközökkel kapcsolatos
egyéb kiadások

3.2.6.

Személygépkocsi

3.2.7.

Tehergépkocsi

Fizető utasokat szállító közlekedési eszközökkel 3.3.1.
kapcsolatos kiadások

Fizető utasokat szállító közlekedési eszközök
beszerzése

3.3.2.

Fizető utasokat szállító közlekedési eszközök
karbantartása

3.3.3.

Fizető utasokat szállító közlekedési eszközök
tartozékainak beszerzése és üzembe helyezése

3.3.4.

Fizető utasokat szállító közlekedési eszközök
fedett vagy fedetlen helyen történő parkolása

3.3.5.

Fizető utasokat szállító közlekedési eszközökkel
kapcsolatos egyéb kiadások
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Áruszállító közlekedési eszközökkel kapcsolatos 3.4.1.
kiadások
3.4.2.

Áruszállító közlekedési eszközök beszerzése
Áruszállító közlekedési eszközök karbantartása

3.4.3.

Áruszállító közlekedési eszközök fedett vagy
fedetlen helyen történő parkolása

3.4.4.

Áruszállító közlekedési eszközökkel kapcsolatos, a
3.4.1., 3.4.2. és 3.4.3. kódon kívüli kiadások

Személygépkocsik és többcélú gépkocsik karban 3.5.1.
tartása
3.5.2.

Kizárólag üzleti célokra
Részben kereskedelmi utasszállítás, vezetésoktatás
vagy járműbérlés céljára

3.5.3.

Részben a 3.5.2. kód alatt fel nem tüntetett üzleti
célokra

Motorkerékpárok, lakókocsik, rekreációs vagy 3.6.1.
sportcélú vízi járművek és 1 550 kg-nál nagyobb
tömegű légi járművek karbantartása
3.6.2.

Kereskedelmi utasszállítás, vezetésoktatás vagy
járműbérlés céljára

Személygépkocsikkal és többcélú gépkocsikkal 3.7.1.
kapcsolatos kiadások a karbantartáson, illetve a
3.7.2.
fedett vagy fedetlen helyen történő parkoláson
kívül
3.7.3.

Kizárólag üzleti célokra

Motorkerékpárokkal, lakókocsikkal, rekreációs vagy 3.8.1.
sportcélú vízi járművekkel és 1 550 kg-nál
nagyobb tömegű légi járművekkel kapcsolatos
3.8.2.
kiadások, a karbantartáson, illetve fedett vagy
fedetlen helyen történő parkoláson kívül

Kereskedelmi utasszállítás, vezetésoktatás, jármű
bérlés vagy viszonteladás céljára

3.9.

M1 kategóriájú személygépkocsik beszerzése

3.10.

M1 kategóriájú személygépkocsik tartozékainak
beszerzése, összeszerelése és üzembe helyezése

3.11.

Kilencnél több utas szállítására alkalmas közleke
dési eszközökkel vagy áruszállító közlekedési
eszközökkel kapcsolatos kiadások

3.12.

Kilencnél kevesebb utas szállítására alkalmas közle
kedési eszközökkel vagy áruszállító közlekedési
eszközökkel kapcsolatos kiadások

3.13.

Olyan közlekedési eszközökkel kapcsolatos
kiadások, amelyek esetében a levonási jog nincs
korlátozva

3.14.

Olyan közlekedési eszközökkel kapcsolatos
kiadások, amelyek esetében a levonási jog korlá
tozva van

3.15.

A személygépkocsik és többcélú gépkocsik, motor
kerékpárok, lakókocsik, rekreációs vagy sportcélú
vízi járművek és 1 550 kg-nál nagyobb tömegű
légi járművek közé nem sorolható utasszállító
közlekedési eszközök karbantartása

Egyéb üzleti célokra

Részben kereskedelmi utasszállítás, vezetésoktatás
vagy járműbérlés céljára
Részben a 3.7.2. kód alatt fel nem tüntetett
célokra

Egyéb üzleti célokra
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3.16.

Utasszállító közlekedési eszközök fedett vagy
fedetlen helyen történő parkolása

3.17.

A személygépkocsik és többcélú gépkocsik, motor
kerékpárok, lakókocsik, rekreációs vagy sportcélú
vízi járművek és 1 550 kg-nál nagyobb tömegű
légi járművek közé nem sorolható közlekedési
eszközökkel kapcsolatos kiadások, a karbantar
táson, illetve fedett vagy fedetlen helyen történő
parkoláson kívül

4. kód. Autópályadíjak és úthasználati díjak

4.1.

3 500 kg-nál nagyobb tömegű, fizető utasokat
szállító közlekedési eszköznek nem minősülő
közlekedési eszközök autópályadíja

4.2.

3 500 kg-nál nem nagyobb tömegű, fizető 4.2.1.
utasokat szállító közlekedési eszköznek nem minő
4.2.2.
sülő járművek autópályadíja

4.3.

Fizető utasokat szállító közlekedési eszközök autó
pályadíja

4.4.

Bármely közlekedési eszköz autópályadíja a NagyBælt hídon át

4.5.

Bármely közlekedési eszköz autópályadíja az
Øresund hídon át

4.6.

Fizető utasokat szállító, kilencnél több utas szállí
tására alkalmas közlekedési eszközök autópályadíja

4.7.

Fizető utasokat szállító, kilencnél kevesebb utas
szállítására alkalmas közlekedési eszközök autópá
lyadíja

4.8.

Gépjárművek
autópályadíja
konferenciával, 4.8.1.
vásárral, kiállítással vagy kongresszussal összefüg
4.8.2.
gésben

Személygépkocsi
Tehergépkocsi

A rendezvény szervezője esetében
A rendezvény résztvevője esetében, ha a díjat
közvetlenül a szervező számítja fel

5. kód. Utazási költségek, mint például taxiköltségek, tömegközlekedési díjak

5.1.

Az adóalany vagy az adóalany alkalmazottja
esetében

5.2.

Az adóalanytól vagy az adóalany alkalmazottjától
eltérő személy esetében
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Az adóalany vagy az adóalany alkalmazottja 5.3.1.
esetében, konferenciával, vásárral, kiállítással vagy
5.3.2.
kongresszussal összefüggésben

A rendezvény szervezője esetében
A rendezvény résztvevője esetében, ha a díjat
közvetlenül a szervező számítja fel

6. kód. Lakhatás

6.1.

Szállási és lakhatási kiadások az adóalany vagy az
adóalany alkalmazottja esetében

6.2.

Szállási és lakhatási kiadások az adóalanytól vagy
az adóalany alkalmazottjától eltérő személy
esetében

6.3.

Szállási és lakhatási kiadások az adóalany vagy az
adóalany alkalmazottja esetében, elszámolható
konferencia látogatása esetén

6.4.

Szállási és lakhatási kiadások az adóalany vagy az 6.4.1.
adóalany alkalmazottja esetében, konferenciával,
6.4.2.
vásárral, kiállítással vagy kongresszussal összefüg
gésben

6.5.

Szállási és lakhatási kiadások a termékértékesítést
vagy szolgáltatásnyújtást végző adóalany alkalma
zottja esetében

6.6.

Szállási és lakhatási kiadások továbbértékesítés
keretében

6.7.

A 6.5. vagy 6.6. kódon kívüli lakhatási kiadások

A rendezvény szervezője esetében
A rendezvény résztvevője esetében, ha a díjat
közvetlenül a szervező számítja fel

7. kód. Élelmiszer, ital és éttermi szolgáltatások

7.1.

7.2.

Szállodák, bárok, éttermek és szálláshelyek által 7.1.1.
biztosított élelmiszer és ital, ideértve a reggelit is

Az adóalany vagy az adóalany alkalmazottja
esetében

7.1.2.

Az adóalanytól vagy az adóalany alkalmazottjától
eltérő személy esetében

Konferenciával, vásárral, kiállítással vagy kongress 7.2.1.
zussal összefüggésben biztosított élelmiszer és ital
7.2.2.

7.3.

Élelmiszer és ital a termékértékesítést vagy szolgál
tatásnyújtást végző adóalany alkalmazottja
esetében

7.4.

Továbbértékesítés keretében vásárolt éttermi szol
gáltatások

7.5.

A 7.2., 7.3. és 7.4. kódon kívül eső élelmiszer, ital
vagy éttermi szolgáltatás vásárlása

A rendezvény szervezője esetében
A rendezvény résztvevője esetében, ha a díjat
közvetlenül a szervező számítja fel
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8. kód. Belépőjegyek vásárokra és kiállításokra
8.1.

Az adóalany vagy az adóalany alkalmazottja
esetében

8.2.

Az adóalanytól vagy az adóalany alkalmazottjától
eltérő személy esetében

9. kód. Luxuskiadások, szórakozási célú kiadások és reprezentációs költségek
9.1.

Alkoholvásárlás

9.2.

Dohányáru-vásárlás

9.3.

Fogadások és reprezentációs rendezvények kiadásai 9.3.1.
9.3.2.

9.4.

Kedvtelési célú kishajó karbantartása

9.5.

Műalkotásokkal, gyűjteménydarabokkal és régiség
ekkel kapcsolatos kiadások

9.6.

Luxuskiadások, szórakozási célú kiadások és repre
zentációs költségek hirdetési céllal

9.7.

Luxuskiadások, szórakozási célú kiadások és repre
zentációs költségek a 9.1., 9.2. és 9.3. kódon kívüli
céllal

Hirdetési célra
Nem hirdetési célra

10. kód. Egyéb
10.1.

Szerszámok

10.2.

Jótállási időn belüli javítások

10.3.

Oktatáshoz kötődő szolgáltatások

10.4.

Vagyontárgyakkal kapcsolatos munkák

10.4.1. Ingatlanokkal kapcsolatos munkák
10.4.2. Lakás céljára használt ingatlannal kapcsolatos
munkák
10.4.3. A 3. kódon kívül eső ingóságokkal kapcsolatos
munkák

10.5.

Vagyontárgy beszerzése vagy bérbeadása

10.5.1. Ingatlan beszerzése vagy bérbeadása
10.5.2. Lakás, illetve rekreációs vagy szabadidős tevé
kenység céljára használt ingatlan beszerzése vagy
bérbeadása
10.5.3. Lakás, illetve rekreációs vagy szabadidős tevé
kenység céljára használt ingatlanhoz kötődő vagy
ott használt ingóság beszerzése vagy bérbeadása
10.5.

A 2. kódon kívül eső ingóságok beszerzése vagy
bérbeadása
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10.6.

Víz, gáz vagy villamos energia szolgáltatása elosz
tóhálózaton keresztül

10.7.

Kis értékű ajándékok

10.8.

Irodaköltségek

10.9.

Vásárokon, szemináriumokon, oktatásban vagy 10.9.1. Vásárok
képzésen való részvétel
10.9.2. Szemináriumok
10.9.3. Oktatás
10.9.4. Képzés

10.10.

Állatállománnyal és mezőgazdasági terménnyel
kapcsolatos átalányfizetés

10.11.

EU-n kívüli országokba irányuló postai küldemé
nyek kiadásai

10.12.

Lakhatáshoz kötődő fax- és telefonkiadások

10.13.

Az utas általi közvetlen felhasználás érdekében az
utazásszervező által beszerzett áruk és szolgálta
tások

10.14.

Az 1.6. kódon kívül eső, viszonteladás céljából
beszerzett áruk

10.15.

A 6.6. és a 7.4. kódon kívül eső, viszonteladás
céljából beszerzett áruk

10.16.

Vagyontárgyakkal kapcsolatos munkák

10.16.1. Lakóhely, illetve rekreációs vagy szabadidős tevé
kenység céljára használt ingatlannal kapcsolatos
munkák
10.16.2. A 10.6.1. kódon kívül eső ingatlanokkal kapcso
latos munkák
10.16.3. A 10.6.1. kód szerinti ingatlanhoz kötődő vagy
ott használt ingósággal kapcsolatos munkák
10.16.4. A 10.6.3. kódon kívül eső ingóságokkal kapcso
latos munkák

10.17.

Vagyontárgyakkal kapcsolatos kiadások

10.17.1. Lakás, illetve rekreációs vagy szabadidős tevé
kenység céljára használt ingatlannal kapcsolatos
kiadások
10.17.2. A 10.6.1. kódon kívül eső ingatlanokkal kapcso
latos kiadások
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