A 2020-es számokat is túlszárnyalta Egerben a július és az augusztus
vendégéjszakák foglalásának adatai
A várakozásokat is túlszárnyalta az idei július és augusztus vendégéjszaka számok bevallott adatai,
amelyek meghaladták a 2020-as év hasonló időszakának foglalásait, ez a tény a szállodák és más
szálláshelyek, valamint a vendéglátóhelyek árbevételét is növelte.
Óvatos optimizmusra adhat okot, hogy a vendégéjszaka számok az idén április – augusztus1
hónapokban a múlt évi adatokhoz képest ismét emelkedő /+30 520 nap/ tendenciát mutatnak. Az
adott hónapok mindegyikében növekedett a vendégéjszakák száma az előző évi adatokhoz képest.
Múlt év április - augusztus vonatkozásában 226.883 vendégéjszaka került bevallásra, ez a szám az
idén 257.403 vendégéjszakára növekedett.
2020-2021. évi bevallott vendégéjszakák alakulása

Bevallott vendégéjszakák száma
2020
2021
változás előző évhez

április
1 156
3 366
2 210

május
7 024
18 152
11 128

június
26 420
30 578
4 158

július
83 028
89 104
6 076

augusztus
109 255
116 203
6 948

Forrás: Eger MJV PH Adóiroda ASP adószakrendszer

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. április 26-tól - 2021. június 30-áig terjedő időszakban az eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót nem kellett fizetni a vendégeknek. Az
önkormányzatok számára kedvezőtlen változás, hogy a 2021. évtől a be nem szedett adó után állami
támogatás már nem volt igényelhető, így 2021. első félévben ilyen jellegű bevétele az
önkormányzatunknak nem volt.
Az idei július és augusztus havi bevallott IFA összegei az előző évi adatokhoz képest 3 105 ezer
forinttal nőttek, ami meghaladta /2 076 ezer forinttal/ „minden idők legjobb” 2019. évi adatait is.
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A hiánypótlási eljárások még folynak, így tovább növekedhet a július és augusztus havi idegenforgalmi adóban
bevallott vendégéjszakák száma.
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2021. évi bevallott IFA havi összegei
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2019-2020-2021. évi bevallott IFA havi összegei
Bevallott idegenforgalmi adó összege
2019
2020
2021
változás előző évhez

július
augusztus
37 042 200
40 912 200
33 310 500
43 614 500
35 139 000 44 891 500
1 828 500
1 277 000

Forrás: Eger MJV PH Adóiroda ASP adószakrendszer

Az előfoglalások és a már beérkezett és feldolgozott 2021. szeptember havi bevallási adatok alapján
minden esély meg van arra, hogy a szeptember is kiemelkedően jó adatokkal teljesítsen.
Eger, 2021. október 29.

KORSÓS LÁSZLÓ s.k.
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adóiroda Vezetője

