Megjelent
az idegenforgalmi adó felfüggesztésérő szóló kormány rendelet
A koronavírus-járványnak leginkább kitett turisztikai ágazatot, a kereskedelmi és egyéb más szálláshelyeket 2020.
április végétől további adóintézkedések segítik. A szálláshelyeket meglátogató vendégeknek 2020. december 31éig nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót, mert azt az állam megfizeti helyettük.
2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet.1 A hivatkozott Kormány rendelet 5.§-a értelmében
2020. április 26-i naptól - 2020. december 31-ig
terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az
adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé.
Az egyébként „megállapított”, de be nem szedett adót azonban a szálláshely üzemeltetőknek - havonta továbbra is be kell vallani (elektronikusan vagy papír alapon) az önkormányzati adóhatóság felé.
Csak abban az esetben nem kell bevallani a „megállapított” idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla (0 Ft).
Nulla, azaz 0 Ft a megállapított idegenforgalmi adó akkor, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen
vendég sem és akkor is, ha volt ugyan volt vendég a szálláshelyen ám ők valamennyien adómentes /Htv. 31.§ a) f)/ jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen.
/Htv. - https://eger.hu/public/uploads/1990-evi-c-torv-ny-20200102_5ddcd73ccfc81.pdf/
Ha azonban, adókötelesnek minősülő vendég is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban, úgy
az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell
nyújtani az előírt határidőig. Adófizetési kötelezettség azonban ekkor sem áll fenn.
Így, 2020. április 26-ától – 2020. december 31-ig terjedő időszakban a szálláshely üzemeltető (adóbeszedő) a fentiek
szerint jár el azzal, hogy nem kell idegenforgalmi adót beszednie és nem kell tovább fizetnie az önkormányzat felé,
a bevallásaiból viszont továbbra is ki kell majd tűnni az adóköteles és adómentes vendégéjszakák számának.
A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján www.eger.hu találhatnak az érdeklődők!
A veszélyhelyzet kapcsán megjelenő jogszabályokról, hírekről itt olvashatnak helyi adózási információt az
érdeklődők: https://www.eger.hu/hu/adougyek/veszelyhelyzet
Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek és családjának!
Eger, 2020. április 22.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
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Korm. rend. https://eger.hu/public/uploads/140-2020-iv-21-korm-rendelet-1-_5ea02dff9359d.pdf
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