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Tisztelt Szálláshely-szolgáltató!
Eger Megyei Jogú Város Adó Irodája részéről felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rend.) 16. § (1) bekezdése alapján az egyéb szálláshelyet1 üzemeltető
szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év
január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:
a) fogadott vendégek száma, és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az a) és b) pontok szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel
rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell
közölni. Az adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.
A jegyző a részére szolgáltatott adatokat statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal
rendelkezésére bocsátja, illetőleg felhasználja az adóztatási adatok ellenőrzésére is.
A fentiek alapján kérjük, hogy a mellékelt adatlapot a 2014. évre vonatkozó adatokkal kitöltve
legkésőbb 2015. február 02. napjáig címünkre (3300 Eger, Dobó István tér 2.)
visszajuttatni szíveskedjen!
A jelzett űrlap elektronikusan is (doc) letölthető az ado.eger.hu internetes elérhetőségről.
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egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a szálloda, panzió, kemping,
üdülőház, közösségi szálláshely szállástípusba nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás
rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák
száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.
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Az adatszolgáltatás teljesítésére az a szálláshely-szolgáltató is köteles, aki 2014. évben
megszűntette szálláshely-szolgáltatási tevékenységét!
Felhívom a szíves figyelmét, hogy az adatszolgáltatással kapcsolatos kötelzettségszegés a
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 9/B. §-a alapján közigazgatási bírság kiszabását
vonhatja maga után. A megyei, fővárosi kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § b), c), és e) pontja
alapján közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki vagy amely
b) a szabályszerűen elrendelt kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem az előírt
határidőre teljesíti,
c) a statisztikai adatok közlésére, közzétételére vagy a statisztikai célú adatátvételre,
adatátadásra vonatkozó jogszabályokat megszegi,
e) a statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzését akadályozza, az ellenőrzés során kért
felvilágosítás megadását megtagadja, illetve megőrzési kötelezettségének nem tesz eleget.
A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 Ft-ig, jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 100 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig
terjedhet.
Előre is köszönjük szíves együttműködését!
Eger, 2015. január 7.
Scannelhető QR-kód

Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:

KORSÓS LÁSZLÓ
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adó Iroda Vezetője
Önkormányzati adóhatóságunk tájékoztatja, hogy a központi és helyi jogszabályokról,
bevallási nyomtatványainkról, kérelem űrlapjainkról, tájékoztatóinkról, valamint egyéb más
információinkról az www.eger.hu/adougyek vagy eger.hu/adougyek illetve az ado.eger.hu
elérhetőségen tájékozódhat.
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___________________________Beküldendő: 2015. február 02-ig!____________________

3

Címzett:
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adó Iroda
EGER
Dobó István tér 2.
3300
Adatlap a 2014. évi vendég és vendégéjszaka adatokról
Szálláshely-szolgáltató neve
Szálláshely-szolgáltató e-mail címe
Szálláshely-szolgáltató telefonszáma
Szálláshely-szolgáltató adószáma
Szálláshely neve
Szálláshely címe
Szálláshely honlapjának címe
Szobák száma2
Ágyak száma3
Férőhelyek száma4
Adatszolgáltatást teljesítő neve
Adatszolgáltatást teljesítő
elérhetősége

Vendégek száma

Vendégéjszakák száma

Magyarországi lakóhellyel
rendelkező (belföldi)
Magyarországi lakóhellyel
nem rendelkező (külföldi)
Összesen

__________ 2015. ____________ hó ___nap
____________________________________
aláírás

Azon szobák száma, ahol férőhely van, a vendégek elszállásolására alkalmas helyiségek.
A vendégek elszállásolására igénybe vehető ágyak száma. Felhívom a figyelmet, hogy a francia ágy egy
ágynak számít, azonban kettő férőhely. A pótágyakat itt nem kell számításba venni!
4 Az elszállásolható vendégek száma. A pótágyon elhelyezhető vendégeket itt kell számításba venni!
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