TÁJÉKOZTATÓ
idegenforgalmi adóbevallási és nyilatkozattételi kötelezettségről
Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy 2018. január 1-jét követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény (továbbiakban: Art.) alapján megváltozott az idegenforgalmi havi adóbevallási kötelezettség
teljesítésének egyes szabályait. 1
Legfontosabb változás, hogy a szálláshelyek üzemeltetőjének minden hónapról, a jogszabály által előírt
formában és módon idegenforgalmi-adóbevallást vagy - adókötelezettség hiányában - nyilatkozatot kell
tennie a tárgyhónapot következő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé!
Adóbevallás
A havi gyakorisággal teljesítendő idegenforgalmi adóbevallás az adózó (adóbeszedő) egyik fő eljárásjogi
kötelezettsége, így igen fontos annak pontos teljesítése. Az adóbevallás tulajdonképpen egy adózói
nyilatkozat, amelyben az adózó nyilatkozik azon adatokról, melyek az általa teljesítendő adókötelezettség
azonosításához szükségesek. Az adóbevallási kötelezettségének az adózó egy alakilag és tartalmilag
meghatározott nyomtatványon tehet eleget. Az adóbevallás tartalmazza az adózó azonosításához szükséges
adatokat, továbbá az adómegállapítás során figyelembe veendő tényeket, körülményeket.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóbevallási kötelezettséget nem pótolja, ha az adózó az adót ugyan
megfizette, de bevallást nem nyújt be.
Bevallás benyújtás határideje
Az Art. 2. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi
adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.
A szálláshely üzemeltetőnek akkor kell tehát adóbevallást benyújtania, ha a tárgyhónapban adóköteles
és/vagy adómentes vendégéjszaka hasznosítás történt.
2019. évtől az E-önkormányzati portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati
ügyintézés helyszíne. A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portálról (OHP)
tudja az idegenforgalmi adóbevallás megtételét indítani. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
AZ ADÓBEVALLÁS ELKÉSZÍTÉSÉRE AZ ASP-ADÓ-35-2019 SZÁMÚ ŰRLAP „ADÓBEVALLÁS AZ
IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2019.01.01-TŐL)” SZOLGÁL!
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A „régi” Art. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény „A helyi adók bevallásáról” szóló fejezetének 32. § (4)
bekezdése alapján az adóbeszedésre kötelezettnek 2018. december 31-ig az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot
követő hó 15-éig kell bevallást tennie.
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Nyilatkozat
Speciális szabályként határozza meg a jogszabály, hogy a bevallás benyújtásával egyenértékű az adózó által
idegenforgalmi adónem vonatkozásában tett nyilatkozat, amelyben arról nyilatkozik, hogy a bevallás
benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége (adómentes sem) nem
keletkezett.
Nyilatkozat benyújtás határideje
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Az Art. 2. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek - bevallási
határidővel megegyezően - az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell
adóbevallást kiváltó nyilatkozatot benyújtani.
Az adózó szálláshely üzemeltető akkor tehet bevallást kiváltó nyilatkozatot, ha a tárgyhónapban sem
adóköteles, sem adómentes vendégéjszaka hasznosítás sem történt. A nyilatkozat helyett „0” bevallás is
benyújtható.
Az „IFA ADO NY035” számú nyilatkozatot a https://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesinyomtatvanyok/beszedett-idegenforgalmi-ado linkről tudja behívni, elkészíteni, elmenteni és elektronikus úton
(részletekről itt találhat információkat: https://epapir.gov.hu/) vagy papír alapon benyújtani.
Ha a szálláshely üzemeltetőnek egyszerűbb az OHP portálról indítania az ügyet, a Nyilatkozat helyett
„nullás” havi idegenforgalmi adóbevallást is benyújthat az adóhatóság felé.
Elektronikus ügyintézésre kötelezett (pl.: vállalkozó, gazdálkodó) adózó/adóbeszedő az adóbevallást, vagy
nyilatkozatot köteles elektronikus úton benyújtani.
Az adóbevallás, nyilatkozat kitöltéséhez az adózók adótanácsadót, adószakértőt és okleveles adószakértőt
is igénybe vehetnek. Ezen szakemberek közreműködésüket a bevallás ellenjegyzésével jelezhetik. Az igazoló
ellenjegyzés esetén a bevallás hibájáért a közreműködő adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő
felel.
A soron kívüli idegenforgalmi adóbevallás benyújtására az adóbeszedésre kötelezettet már nem terheli
adókötelezettség.
Az Art. rendelkezései alapján adózó maga teljesíti adóbevallását, így arra is lehetőséget biztosít számára a
jogszabály, hogy a téves adatokat tartalmazó bevallását módosíthassa. Az önellenőrzés tehát az önadózáshoz
kapcsolódó adózói jog. Az adózó az önellenőrzési jog alapján az adóhatóság által ellenőrzés alá még nem vont
adóbevallását utólag módosíthatja, hibás bevallását/nyilatkozatát kijavíthatja.
Önellenőrizni kizárólag már benyújtott bevallást lehet, azaz a késedelmes adóbevallást önellenőrzéssel
pótolni nem lehet. Önellenőrizni csak azt az adóbevallást lehet, amely nem a jogszabályban előírtaknak
megfelelően tartalmazza az adót. A vizsgált időszakra vonatkozóan önellenőrzés nem végezhető, ha az
adóhatósági ellenőrzés megkezdődött. Ezen túlmenően az adóhatóság által utólag megállapított adót, illetve
költségvetési támogatást sem lehet helyesbíteni.
Az Art. 3. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett,
vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.
A beszedett tárgyhavi idegenforgalmi adót Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tartózkodási Idő Utáni
Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára / 12033007-00102883-02000002/ a beszedést követő hó 15. napjáig
kell az adó beszedőjének megfizetni.

Tájékoztatjuk arról is, hogy a változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján találhatnak
az érdeklődők! https://www.eger.hu/hu/adougyek
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az idei évtől az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál a nap 24
órájában biztosítja Önnek az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését. A lekérdezés
részleteiről itt talál információkat: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
Előre is köszönjük, hogy a beszedett és befizetett adókkal hozzájárul Eger Megyei Jogú Város és Magyarország
fejlődéséhez!
Eger, 2019. szeptember 18.
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Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (kivonatos)
Art. 49. § [Az adóbevallás]
(1) Az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, a
költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adózó az
önadózással megállapított adóról az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást tesz.
(4) Az adóbevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus
űrlapon - a bevallás benyújtására előírt határidőig - nyilatkozik, hogy az adóbevallást azért nem nyújtotta be,
mert adókötelezettsége nem keletkezett. E rendelkezés nem alkalmazható a soron kívüli bevallási kötelezettség
esetén, továbbá felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés esetén a tevékenységet lezáró adóbevallásra,
valamint a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés befejezésekor benyújtandó adóbevallásra.
(5) Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást
tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizetheti meg.
(6) A vizsgálat alá vont adó, költségvetési támogatás vonatkozásában a be nem nyújtott bevallás az
adóellenőrzés megkezdésének napját megelőző napig pótolható.
54. § [Önellenőrzés]
(7) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról adott adóbevallását helyesbíti.
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