Tájékoztató
Bár nincs idegenforgalmi adófizetés és beszedés, a havi idegenforgalmi
adóbevallást továbbra is havonta be kell nyújtani az önkormányzati
adóhatósághoz
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket,
hogy a Kormány döntése értelmében – a mai nappal hatályos szabályok alapján - a veszélyhelyzet
végéig továbbra sem kell a szálláshely üzemeltetőknek, szolgáltatóknak idegenforgalmi adót
beszedniük és tovább fizetniük az adóhatóság számlájára.
2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig nem 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. Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot
követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani. /Art. 2. mellékletének II. rész A)
pont 3. alpontja/
Ha adókötelesnek minősülő vendég – függetlenül az adó nem fizetésétől - eltölt minimum
egy vendégéjszakát is az adott hónapban a szálláshelyen, úgy a havi idegenforgalmi
adóbevallást teljes egészében és a teljes vendégszámra vonatkozóan el kell készíteni
(adóköteles és adómentes bontásban) és az előírt határidőig (következő hónap 15-ig) be kell
nyújtani.
Két esetben nem kell havi idegenforgalmi adóbevallást tenni:
-

nem kell bevallani a „megállapított” idegenforgalmi adót, ha annak összege úgy nulla
forint, hogy az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég sem,

-

abban az esetben sem kell bevallást beadni, ha annak összege úgy nulla forint, hogy volt
ugyan vendég a szálláshelyen, ám ők valamennyien adómentes* /Htv. 31.§ a) - f)/
jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen. A mentes jogcímet a szálláshelynek igazolni kell.
*Htv. Az adómentesség

31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy
bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a
településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen
vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén
tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati
jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet
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tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának
időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi
jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója,
ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés
helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt
álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés,
munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a bevallásokat időben és az előírásoknak megfelelően tegyék meg!
A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani. 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. Papír alapú bevallási nyomtatványt csak olyan magánszemélyek
nyújthatják be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak. Ők választhatnak, hogy akár a
honlapunkra belépve készíthetik el a havi adóbevallást.
Helyi adóügyekről további részletes információkat
/http://varos.eger.hu/ ADÓÜGYEK menüpontban/

honlapunkon

ITT

találnak!

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez.
Eger, 2021. május 12.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Ügyfélfogadás időpontja /előzetes bejelentkezés alapján Online időpont foglalás itt/:
Szerda: 9.00-17.00
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
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