Tájékoztató
2020. január 1-jétől életbe lépő idegenforgalmi adóval összefüggő változásokról
Tisztelt Szálláshely-üzemeltető!
Tisztelt Adózó!
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. november 21-i ülésnapján döntött arról, hogy 2019.
december 31-i nappal hatályon kívül helyezi Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
idegenforgalmi adóról szóló 11/2012. (III. 30.) számú rendeletét. Egyúttal 2020. január 1-i nappal hatályba
lép Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 24/2019. (XI.
22.) számú rendelete. / https://www.eger.hu/hu/adougyek/
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) felhatalmazása alapján a jövő évtől hatályba lépő
önkormányzati rendelet két jelentős változást tartalmaz, egyrészt adminisztráció csökkentést hoz a
szálláshely- üzemeltetőknek, másrészt az adó mértékét személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft-ban
határozza meg.
2020. január 1-jétől megszüntetésre kerül a vendégnyilvántartás naplózott, papír alapon történő
vezetése. 2019. december 31-ig a szálláshely üzemeltetéssel foglalkozó szálláshelyek ingyenesen megkapták
önkormányzati adóhatóságunktól az ún. „Vendég és idegenforgalmi adónyilvántartó” könyvet, melyben
tételesen rögzítésre kerültek a vendégforgalmi és adózási adatok. 2020. január 1-jétől teljessé válik a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) központi elektronikus rendszere és már csak olyan szálláshely
szolgáltatók működhetnek Egerben is, akik szálláshely kezelő szoftverrel rendelkeznek. A rendszer
bevezetésével minden szálláshely digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudja majd teljesíteni
a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési kötelezettséget.
Az idegenforgalmi adó alapja továbbra is a megkezdett vendégéjszakák száma alapján kerül meghatározásra.
Az idegenforgalmi adó mértéke 2020. január 1-jétől 500 Ft/fő/vendégéjszakára változik.
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtási vagy nyilatkozat tételi
kötelezettségről bővebben a város honlapján olvashatnak: https://www.eger.hu/hu/adougyek/hirekaktualitasok/c/bevallasi-es-nyilatkozatteteli-kotelezettseg.
Az idegenforgalmi adóból befolyó bevétel az idegenforgalmi attrakciók bővítésére és a város turisztika
versenyképességének növelésére kerül felhasználásra.
Köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával 2020. január 1jétől is hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Kelt Eger, 2019. november 21.
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