Önkormányzati adóhatóság tájékoztatója
A 2020. MÁRCIUS havi idegenforgalmi adóbevallások benyújtásáról
(Határidő: 2020. április 15.)
Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
Tisztelt Adózó!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmét arra, hogy a 2020.
március havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának és a beszedett idegenforgalmi adó
befizetésének a határideje 2020. április 15-i nappal lejár!
A koronavírus járvány hatásai már ugyan érződtek a márciusi vendégéjszakák számaiban, ám még ebben
hónapban részben működtek a szálláshelyek.
A havi IFA bevallást kérjük Önkormányzati Hivatali Portálra belépve kitölteni és elektronikusan
beküldeni!
Ha Ön nem rendelkezik ügyfélkapuval az Önkormányzati Hivatali Portálra bejelentkezés nélkül is be
tud lépni, ott elkészítheti az adóbevallást, majd ezt követően a bevallást letöltheti gépére és azt
email-en ado@ph.eger.hu is be tudja küldeni az adóhatósághoz.
Szeretnénk felhívni a figyelmet továbbá arra is, hogy a szálláshelyek üzemeltetőjének – miután ennek
feloldása még nem történt meg - 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 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 elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő az adóbevallást/nyilatkozatot köteles
elektronikus úton benyújtani. /Kitöltési útmutató az az E-önkormányzati Portál oldalon illetve
honlapunkon is megtalálható./
Az Elektronikus 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 E-önkormányzat portál, ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokat. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket,
bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik
és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.
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A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜazonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány) és az Általános Szolgáltatási
Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható. Az egyes funkciók használatáról a
Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.
Ha információt szeretne, hívhatja központi telefonszámunkat +36 (36) 523-700 és
munkaidőben kollégáink készéggel állnak az Ön rendelkezésére!
Lehetőség van elektronikus levélben is érdeklődni, az itt feltett kérdésekre néhány napon
belül választ kap az érintett. E-mail cím: ado@ph.eger.hu
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 2020. január 1-től érvényes adóbevallás megtételére az „ADÓBEVALLÁS
IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál.
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A portálon az „ELJÁRÁS MÓDJA”, az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó)
lehetőség kiválasztását követően:
„ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)”
Az idegenforgalmi adó mértéke 2020. január 1-jétől aktuális
Ft/Fő/vendégéjszakában jelenik meg a nyomtatvány „A” jelű betétlapján (példa):
5. Adóköteles vendégéjszakák száma összesen (db) [1-2-3-4] 10 db
6. Számított idegenforgalmi adó összege (forintban)
5 000 Ft
[5.sor x 500 forint]

értékben

500

A havi IFA bevallást kérjük elektronikusan beküldeni, ha Ön nem rendelkezik KAÜ azonosítás a
Portálra bejelentkezés nélkül is be tud lépni, majd ezt követően a bevallást letöltheti gépére és azt emailen is be tudja küldeni az adóhatósághoz.
A beszedett - 2020. március havi - 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.
2020. évtől az ADÓK, DÍJAK és ILLETÉKEK befizetése linkre kattintva az adózó az EFER
rendszeren keresztül adófizetést is teljesíthet. A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra,
hogy Eger Megyei Jogú Város önkormányzat felé az adó- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus
úton teljesítse.
A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján is találhatnak az érdeklődők!
https://www.eger.hu/hu/adougyek
Az E-önkormányzati hivatali portálon elérhető szolgáltatásokról bővebben honlapunkon is olvashatnak!
Köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul
Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Jó egészséget kívánunk Önnek és családjának is!
Eger, 2020. március hó
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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