TÁJÉKOZTATÓ
IDEGENFORGALMI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése értelmében e törvény
felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban:
önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 11/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelete az Eger illetékességi területén nem állandó lakosként (pl.: TURISTÁK)
legalább egy vendégéjszakát eltöltő magánszemélyeknek részére idegenforgalmi adófizetési
kötelezettséget állapít meg.
A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a
szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. Fontos tudni,
hogy az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a szálláshely-szolgáltató
nem kért szállásdíjat a vendégtől!
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, az adó mértéke 2013. január 1-jétől személyenként és
vendégéjszakánként 450 Ft.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § alapján adókötelezettség alól mentes:








a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély;
a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy
bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a
településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti
tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója
által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
magánszemély, továbbá
aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati
jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati
jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja];
az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti
tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

Az adóbeszedésre kötelezett adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon
(nyomtatvány száma: „EGER1535") az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő
hó 15-ig kell a bevallást benyújtania.
A vállalkozók és vállalkozások csak elektronikusan nyújthatják be a bevallásaikat, vállalkozónak nem
minősülő magánszemélyek továbbra is választhatnak az elektronikus és papír alapú bevallás között.
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*E tekintetben vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára
haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:





a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy
őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Az Art. 2. számú melléklet II. 3. b) pontja alapján az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az
adózónak a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie.
A befizetéseket az alábbi számlaszámra kell teljesíteni:
Eger MJV. Önkormányzat Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Beszedési Számla
12033007-00102883-02000002
Az önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdésben megjelölt szálláshelyeknek (panzió, kemping, üdülőház,
közösségi szálláshely, egyéb szálláshely) az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített, a rendelet 1.
mellékletében meghatározott adattartalmú „Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást” (továbbiakban:
nyilvántartás) kell vezetnie. A nyilvántartást ingyenesen a tevékenység megkezdése előtt kell beszerezni az
önkormányzati adóhatóságtól.
Önkormányzati adóhatóságunk tájékoztatja, a város honlapjáról a hatályos törvények, rendeleteink,
alkalmazott bevallási nyomtatványaink és egyéb tájékoztató anyagaink is letölthetőek. Ezekről a
www.eger.hu/adougyek vagy eger.hu/adougyek illetve az ado.eger.hu elérhetőségen informálódhat.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 09.00-16.00, Kedd: 09.00-16.00, Szerda: 09.00-17.00, Csütörtök: 09.00-16.00
Ügyfélfogadási hely: 3300 Eger, Dobó István tér 2..
Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Irodája, 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefonszám: +36 36/523-700
Eger MJV önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető honlapja: ado.eger.hu
E-mail: ado@ph.eger.hu
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárult Eger megyei jogú város fejlődéséhez.
Eger, 2015. március 6.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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