Koronavírus
A 2020. ÁPRILIS havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásáról
(Határidő: 2020. május 15.)
Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
Tisztelt Adózó!
Egerben is felfüggesztésre került az idegenforgalmi adó, így 2020. április 26-tól - 2020. december 31ig a szálláshelyeknek idegenforgalmi adó sem beszedni, sem befizetni nem kell az önkormányzat felé,
ugyanakkor egyes bevallási kötelezettségek változatlanul megmaradnak.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket, hogy
2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírusjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020.
(IV. 21.) Korm. rendelet.1 A hivatkozott Kormány rendelet 5.§-a értelmében a jelzett időtartam alatt az
eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó
beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé.
A Korm. rendelet 5.§-a értelmében az egyébként „megállapított”, de be nem szedett adót azonban a
szálláshely üzemeltetőknek - havonta az eddig megszokott formában és módon - továbbra is be kell
vallani (elektronikusan vagy papír alapon) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság
felé.
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 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 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, a már jelzett időtartam alatt 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.
Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a 2020. április havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának
és a beszedett idegenforgalmi adó befizetésének a határideje 2020.május 15-i nappal jár majd le!
Kérjük, szíveskedjék az Önkormányzati Hivatali Portálra belépve kitölteni és elektronikusan beküldeni
az április havi idegenforgalmi adóbevallást!
Az Elektronikus Önkormányzati Portál /EÖP/ 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.
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Korm. rend. https://eger.hu/public/uploads/140-2020-iv-21-korm-rendelet-1-_5ea02dff9359d.pdf
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Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő az adóbevallást köteles elektronikus úton
benyújtani. /Kitöltési útmutató az E-önkormányzati Portál oldalon illetve honlapunkon is megtalálható./
Az EÖP a nap 24 órájában biztosítja ügyfelei számára az 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. Az egyes funkciók használatáról
a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.
2020. január 1-től az adóbevallás megtételére - a portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy)
„ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ
IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál.
Ha Ön nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor az ÖHP-ra bejelentkezés nélkül is be tud lépni, ott
elkészítheti az adóbevallást, majd ezt követően a bevallást letöltheti gépére és azt email-en is be tudja
küldeni az adóhatóságunkhoz. /Email cím: ado@ph.eger.hu /
Kérjük továbbá a szálláshelyeket, hogy a 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakra az
idegenforgalmi adó mértékét a számítógépes informatikai rendszerekben (pl.: Az Én
vendégszobám programban) szíveskedjenek 0 Ft/fő/vendégéjszakára átállítani, így a számlázás és
nyilvántartás is egyszerűbbé válik.
A 2020. április 26-ig beszedett idegenforgalmi adót Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára /12033007-00102883-02000002/
beszedést követő hó 15. napjáig kell az adó beszedőjének megfizetni.
Ha információt szeretne, hívhatja központi telefonszámunkat +36 (36) 523-700 és munkaidőben
kollégáink készéggel állnak az Ön rendelkezésére!
A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján is találhatnak az érdeklődők!
https://www.eger.hu/hu/adougyek
A város honlapján külön linken olvashat a veszélyhelyzet kapcsán megjelent adózást is érintő
jogszabályokról, tájékoztatókról: https://www.eger.hu/hu/adougyek/veszelyhelyzet
Jó egészséget kívánunk Önnek, munkatársainak és családtagjainak egyaránt!
Eger, 2020. április 29.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu
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