Tájékoztató
a Korm.rendelet alapján megállapított, de be nem szedett idegenforgalmi adó
nyilvántartásáról és bevallásáról
Tisztelt Vállalkozás/Vállalkozó!
Kedves Szálláshely-üzemeltető!
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatainak vizsgálata során önkormányzati adóhatóságunk
azt tapasztalta, hogy egyes szálláshelyek tévesen értelmezik a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében született adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletben
foglaltakat. A Korm. rendelet 5. §-a értelmében, a 2020. április 26-ától 2020. december 31-ig terjedő
időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni /500 Ft/fő/vendégéjszaka/ idegenforgalmi adót az adó alanyának
(megszálló vendégnek) nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie,
befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban nyilván kell tartania és be kell vallania az
önkormányzati adóhatósághoz.
2020. május 1-től az adóbevallás megtételére – az Elektronikus Önkormányzati Portálra belépve az
„ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az
„ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál. Az adóbevallásban
a „3. Törvény alapján mentes vendégéjszakák száma” és a „4. Önkormányzati rendelet alapján mentes
vendégéjszakák száma” sorokban az egyébként adóköteles, de a jelzett Kormány rendelet alapján fizetés
alól mentesített vendégéjszakákat, nem szabad ilyen jogcímen feltüntetni. A megállapított adó ilyen
formán nem csökkenthető!
A Kormány rendelet szabályai értelmében a beszedésre kötelezettnek 2020. május hónaptól kezdődően az
adókötelezettséget továbbra is be kell vallania az adóköteles és adómentes vendégéjszakák számát, amint
azt korábban és mindig is tette, tennie kellett volna, ha volt beszedni való idegenforgalmi adója. Az
egyébként „megállapított”, de be nem szedett adót a szálláshely üzemeltetőknek – havonta, az eddig
megszokott módon - be kell vallani (elektronikusan vagy papír alapon) Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzati Adóhatóság felé. Azaz, a „8. Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege”
sorban az idegenforgalmi adó összegének meg kell jelennie! A bevallás benyújtásra, többek között azért is
van szükség, mert az elszállásolt vendégek helyett a költségvetés állja az adófizetést.
Tájékoztatjuk arról is, hogy az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben
megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt (bevallási kötelezettség elmaradása, vagy hibás
kitöltése) a természetes személy adózót és nem természetes személy adózót eltérő mértékű mulasztási
bírsággal sújthatja, ha az adóbevallást elmulasztja határidőben (megállapított, de nem beszedett adót
követő hó 15-ig) benyújtani, vagy helytelenül teljesíti.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez.
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