Egerben közel 170 ezer vendégéjszakát és 65 millió forint
idegenforgalmi adót vallottak a szállásadók
az év első öt hónapjában
(Forrás: idegenforgalmi adóbevallások adatbázisa)
Az összes vendégéjszakák 66,9%-át szállodákban, 18,8%-át egyéb szálláshelyeken, 8%-át közösségi
szálláshelyeken, 5,5%-át panziókban, 0,7%-át kempingekben és üdülőházakban töltöttek a turisták.
A bevallott vendégéjszakák 85%-a adóköteles vendégéjszakának, 15%-a adómentesen* itt tölthető
vendégéjszakának minősült.

A Htv. 31.§-a alapján *adómentes éjszakák.
31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) 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
d) 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 bér lő
hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati
jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az
állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy
rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés,
munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
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A bevallott idegenforgalmi adó 71,9%-a a szállodáktól, 18,3%-a egyéb szálláshelyektől, 5,2%-a
panzióktól, 4%-a közösségi szálláshelyektől és 0,6%-a kempingektől és üdülőházaktól érkezett. A
bevallott IFA bevételek – eltérő havi bontásban – ám összegükben hasonlóan alakulnak, mint a
tavalyi év hasonló időszakában.

Forrás: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda
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