Eger MJV Önkormányzati adóhatóságának tájékoztatója
2020. JÚNIUS havi idegenforgalmi adóbevallások benyújtásáról
(Határidő: 2020. július 15.)
Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
Tisztelt Adózó!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket, hogy a
2020. április 21-i nappal kihirdetett Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében - 2020. április 26-tól - 2020.
december 31-ig terjedő időszakban - a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet [1] 5.§-a
értelmében, az eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell
megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és nem kell befizetnie az
önkormányzati adóhatóság felé.
A Kormány rendelet szabályai értelmében ugyanakkor a beszedésre kötelezettnek az adókötelezettséget
továbbra is be kell vallania, amint ahogy azt korábban is tenni kellett, de nem kell az adót beszedni és
nem kell tovább fizetni az önkormányzat felé, viszont a bevallásokból továbbra is ki kell majd tűnnie
az adóköteles és adómentes vendégéjszakák számának.
Abban az esetben nem kell bevallani a „megállapított” idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla
forint, ugyanis az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég sem. Abban az esetben se kell
bevallást beadni, ha volt ugyan vendég a szálláshelyen, ám ők valamennyien adómentes /Htv. 31.§ a) f)/ jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen.
Ha adókötelesnek minősülő vendég eltöltött minimum egy vendégéjszakát is 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.
Fentebb leírtak alapján tehát felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy a
2020. június havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának a határideje 2020. július 15.!
A bevallás benyújtásra, többek között azért is van szükség, mert az elszállásolt vendégek helyett a
költségvetés állja az adófizetést. A támogatás lehívására az Önöktől beérkezett és feldolgozott
bevallási adatok összesítését követően lesz mód. Így, támogatást igényelhet Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó
összegével egyező összegben. A támogatás idegenforgalmi célokra kerül felhasználásra.
Tájékoztatjuk arról is, hogy az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvényben megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt (bevallási kötelezettség elmaradása)
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.

[1]

Korm. rend. https://eger.hu/public/uploads/140-2020-iv-21-korm-rendelet-1-_5ea02dff9359d.pdf
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A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi adóbevallás megtételét indítani. 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.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az
adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani. Az érvényes papír alapú bevallási nyomtatvány
honlapunkon letölthető, vagy az ügyfélszolgálaton igényelhető. Ezt csak olyan magánszemélyek
nyújthatják be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.
Az Elektronikus Önkormányzati Portál 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.
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 találhatnak az érdeklődők! https://www.eger.hu/hu/adougyek
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez.
Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak
egyaránt!
Eger, 2020. június hó
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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