Tájékoztató
A 2021. június havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtási határidő tegnap nappal
lejárt, így kérjük, vizsgálja felül ezen adókötelezettségét teljesítette-e, ha esetlegesen
nem, úgy pótolni szíveskedjék.
Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
Tisztelt Adózó!
Havi adóbevallásról
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket,
hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap
tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. /Art. 2. mellékletének II. rész A) pont 3.
alpontja/ A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét ITT indítani.
2021. évtől 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)” nyomtatvány szolgál. 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 honlapunkról letöltött nyomtatványon készítik el a havi adóbevallást.
Elektronikus benyújtásra nem kötelezett szálláshelyek igényelhetnek bevallási nyomtatványt emailen, illetve papír alapon, valamint ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton is.
Gyakori hibák a bevallás kitöltése során
Gyakori hibák a havi bevallások benyújtása során: - hiányzó vagy rossz helyrajzi szám; - hiányzó
adószám; - hiányzó statisztikai szám; - beküldő e-mail címe, telefonszáma nem kerül kitöltésre;
- több szálláshely esetén nem egy adóbevallást készít a szálláshely üzemeltető annyi „A” lap
beküldéssel, ahány szálláshellyel a szálláshely-szolgáltató rendelkezik. Ekkor ugyanis
szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként kell egy-egy
betétlapot kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani! Ha már Ön nyújtott be az
adott hónapban havi bevallást, ám most ismét más szálláshelyre is meg kívánja tenni, úgy azt
önellenőrzéssel tudja korrigálni. /Art. 54. § [Önellenőrzés]/
Helyi adóügyekről további részletes információkat honlapunkon ITT találnak! /www.eger.hu
ADÓÜGYEK menüpontban/
2021. július 1-jétől visszaállt az idegenforgalmi adókötelezettség
Tájékoztatjuk, hogy 2021. július 1-jétől visszaáll az a korábbi szabály, azaz idegenforgalmi adóban
adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Egerben legalább egy
vendégéjszakát eltölt. Így, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§ - 34.§-sai és az ehhez
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illeszkedő Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról
szóló 24/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete alapján, a szálláshelyen tartózkodó vendég után
2021. július 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 500 forint adót kell majd beszedni és
fizetni.
Helyes Ifa mérték beállítása a szálláshely kezelő szoftverekben
Tájékoztatjuk továbbá a szálláshely üzemeltetőket, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ adatainak vizsgálata során önkormányzati adóhatóságunk azt tapasztalta, hogy a
szálláshelykezelő szoftverekben a hatályos idegenforgalmi adó mértéke sok esetben téves
összegben szerepel.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 24/2019. (XI. 22.) számú önkormányzati
rendeletének értelmében 2020. január 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 500
Ft/fő/vendégéjszaka az idegenforgalmi adó mértéke.
Kérjük, hogy vizsgálja felül az alkalmazott szálláshelykezelő szoftverében rögzített hatályos
idegenforgalmi adó mértéket és gondoskodjon annak 500 Ft/fő/vendégéjszaka mértékre történő
beállításáról.

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek,
munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!

Eger, 2021. július 15.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Ügyfélfogadás helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
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
https://epapir.gov.hu
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