Tájékoztató
A 2021. január havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának határideje
2021. február 15-i nappal lejár!
Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
Tisztelt Adózó!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket, hogy 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.
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.
„498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet
egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról
2/A. § 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig
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.”
Az említett jogszabályhely értelmében a beszedésre kötelezettnek az adókötelezettséget továbbra is
havonta be kell vallania, de nem kell az adót beszedni a vendégtől.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap
tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.
/Art. 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/
A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani.
2021. évtől továbbra is a havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére - a Portálra belépve az
„ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az
„ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)” idei évtől új 2021. évi
nyomtatvány szolgál (ASP ADO 035).
A bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az
adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.
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Papír alapú bevallási nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatják be, akik nem minősülnek
egyéni
vállalkozónak.
Ők
választhatnak,
hogy
akár
a
honlapunkra
belépve
https://www.eger.hu/hu/adougyek/idegenforgalmi-ado készíthetik el a havi adóbevallást.
Elektronikus benyújtásra nem kötelezett szálláshelyek igényelhetnek bevallás nyomtatványt papír
alapon, az ügyfélszolgálaton is.
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Az önkormányzati adóhatóságnál az elektronikus ügyintézés folyamatosan /24/7/365/ a hét minden
napján napi 24 órában biztosított. Az Elektronikus Önkormányzat Portál az adózók számára biztosítja
az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Otthonról, személyes megjelenés nélkül nyújthatnak be
adóbevallást.
Ha információt szeretne, hívhatja központi telefonszámunkat +36 (36) 523-700 és munkaidőben
kollégáink készséggel állnak az Önök rendelkezésére!
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez.
Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak
egyaránt!
Eger, 2021. február 1.
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