TÁJÉKOZTATÓ
A Kormány döntése értelmében 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem
kell a szálláshely üzemeltetőknek, szolgáltatóknak turizmusfejlesztési hozzájárulást és
idegenforgalmi adót fizetniük. Az intézkedések meghosszabbításával a cél továbbra is a
szektor terheinek könnyítése a járványhelyzet idején.
A Magyar Közlöny 294. számában megjelent 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet két, ágazati
szereplőket érintő döntést is tartalmaz. 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig
továbbra sem kell a szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetni ebben a rendkívüli
időszakban, ám a megállapított, de be nem szedett adót – kivéve, ha annak összege
nulla – a vállalkozásoknak be kell vallaniuk az önkormányzati adóhatósághoz.
A Kormány 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt
alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.)
Korm. rendelet
a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig
a) a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési
hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell
megállapítania, bevallania és megfizetnie,
b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó
alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie,
befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla
– be kell vallania az adóhatósághoz.”
2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez.
Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak
egyaránt!
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