Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
Tisztelt Adózó!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmét arra, hogy a 2019.
november havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának és a beszedett idegenforgalmi adó
befizetésének határideje 2019. december 15-i nappal lejár!
2019. évtől az E-önkormányzati portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus
önkormányzati ügyintézés helyszíne. A szálláshely üzemeltető a Portálról tudja az idegenforgalmi
adóbevallás megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Az adóbevallás elkészítésére az
ASP-ADÓ-35-2019 számú „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2019.01.01-TŐL)”
nyomtatvány szolgál!
A beszedett - 2019. november havi - idegenforgalmi adót Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára
12033007-00102883-02000002 számlaszámra
kell a beszedést követő hó 15. napjáig az adó beszedőjének megfizetni.
Tájékoztatjuk, hogy az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban - Magyar Nemzeti Bank által
jegyzett – külföldi pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A
beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az
önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank
hivatalos – az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes – devizaárfolyamát veszi alapul.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az idei évtől az E-önkormányzati Portál a nap 24 órájában
biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését.
A lekérdezés részleteiről itt talál információkat: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
Szeretnénk felhívni a figyelmet továbbá arra is, 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!
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.
Az „IFA ADO NY035” számú „IDEGENFORGALMI ADÓ NYILATKOZAT”-ot a
https://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi-nyomtatvanyok/beszedettidegenforgalmi-ado linkről tudja letölteni, elkészíteni, elmenteni és elektronikus úton vagy papír alapon
benyújtani.
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/hirek-aktualitasok/c/bevallasi-es-nyilatkozatteteli-kotelezettseg
Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő az adóbevallást/nyilatkozatot köteles
elektronikus úton benyújtani. /Kitöltési útmutató az az E-önkormányzati Portál oldalon illetve
honlapunkon is megtalálható./
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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://eger.hu/public/uploads/eger-mjvk-24-2019-rendelte-az-idegenforgalmi-adorol20200101_5dd66821b50cf.pdf/
A rendelet két jelentős változást tartalmaz, egyrészt, hogy az idegenforgalmi adó mértéke figyelemmel a Htv.-ben szereplő valorizációs értékekre - 2020. január 1-jétől személyenként és
vendégéjszakánként 500 Ft/fő/vendégéjszakára változik, másrészt jövő évtől megszüntetésre kerül
a vendégnyilvántartás naplózott, papír alapon történő vezetése.
2020. január 1-jétől ugyanis 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.
Tájékoztatjuk arról is, hogy a változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján
találhatnak az érdeklődők! https://www.eger.hu/hu/adougyek
E-önkormányzati hivatali portálon elérhető szolgáltatásokról bővebben honlapunkon is olvashatnak!
https://www.eger.hu/hu/adougyek/hirek-aktualitasok/c/asp-az-ugyfelek-es-az-onkormanyzatokszolgalataban
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 hozzájárul
Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
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