2019. év első öt hónapjának idegenforgalmi adatai
a feldolgozott* idegenforgalmi adóbevallások tükrében

1

A feldolgozott és a feldolgozásra váró idegenforgalmi adóbevallási adatok alapján az ágazat az idén is jól
teljesített. Eger továbbra is meghatározó szerepet tölt be Magyarország turizmusában. A nyilvántartásba vett
szálláshely szolgáltatók száma is emelkedik, míg 2013. évben 285 nyilvántartott szálláshely volt a városban,
2019. félévig ez a szám 601 szálláshelyre nőtt.
Idegenforgalmi adót közvetett úton azok a magánszemélyek fizetik, akik nem állandó lakosként Eger
Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább egy adóköteles vendégéjszakát eltöltenek. Az
idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett szálláshelyek szedik be a vendégektől az elutazás napján, majd
a következő hónap 15-ig vallják és fizetik be az önkormányzat felé.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján az idegenforgalmi adó alapja és mértéke az
önkormányzat szabályozása alapján településenként eltérő lehet. A vendégéjszakák alapján, a megkezdett
vendégéjszakák száma (az adó mértékének felső határa személyenként és vendégéjszakánként 300 forint és ennek
inflációs valorizálása), vagy a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen
jogcímen fizetendő ellenérték legfeljebb 4%-a.
Egerben a 1992. évi helyi adóztatás bevezetés óta a vendégéjszakák száma határozza meg az
idegenforgalmi adó alapját. Az önkormányzatok 2005-től a vendégéjszakákhoz igazodó adómértéket saját
döntésük alapján - a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselő képességéhez igazodóan - maximum az inflációval növelhetik.
Idegenforgalmi adóban alkalmazott adómérték Egerben 2013. évtől nem változott. Így, a turistáknak 450 Ft-ot
kell személyenként és vendégéjszakánként fizetni (a szállás ártól függetlenül), ha a városban üdülési céllal
tartózkodnak. Az egri 450 Ft-os adómérték a törvényi maximális mérték (517 Ft/fő/nap) 86,9%-a.
Adóbevallási adatok összesítése
2019 IFA bevallási adatok EGER
vendégéjszakák összesen
adómentes vendégéjszakák
adóköteles vendégéjszakák száma
bevallott idegenforgalmi adó összege
adó mértéke Ft/vendégéjszaka/fő

január
24 285
2 948
21 337
9 601 650
450

február
29 071
3 964
25 107
11 298 150
450

március
42 636
6 008
36 628
16 482 600
450

április
51 497
10 156
41 341
18 603 450
450

május
55 710
11 401
44 309
19 939 050
450

A bevallott* idegenforgalmi adó (75.924.900 Ft) emelkedik, a múlt év (75.205.800 Ft) hasonló időszakához
képest a növekedés 719.100 forint.
A bevallott összes vendégéjszakák 83%-a tartozott adókötelezettség alá. Egyes vendégéjszakák a Htv. 31.§
a-f) pontjaiban foglalt feltételek teljesülése esetén adómentes kategóriába tartoznak.
*Egyes szálláshelyek esetében hiánypótlási eljárás folyik, így a feldolgozottság még nem teljes.
(Adatok forrás: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága ASP adatfeldolgozó program adatai alapján)
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Adóköteles és adómentes vendégéjszakák 2019. január-május hónapokban
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Bevallott havi idegenforgalmi adó alakulása 2019. január-május hónapokban

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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