Az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes ukrán személy - az immár meghosszabbított
veszélyhelyzet ideje alatt - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti idegenforgalmi adót
nem kell megfizetnie
/a szálláshelykezelő szoftverben, illetve a havi idegenforgalmi adóbevallásban továbbra is szerepeltetni
szükséges az ilyen jellegű adómentességet/

Az Országgyűlés meghosszabbította 2022. november 1-ig a háborús veszélyhelyzeti intézkedéseket.
/Szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény/ Ez a törvény 2022. november 1-jén veszti majd
a hatályát.
A napokban kihirdetésre került a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli
intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet. A helyi adóztatást
érintő rész, a rendelet kihirdetése napján 22 órakor lépett hatályba.
A Korm. rendelet 1.§ 24. pontja értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm.
rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa
magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbította.

„87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról
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, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. §
(1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § 2022. február 24-étől nem kell alkalmazni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. §-át az Ukrajna
területéről 2022. február 24. napján vagy azt követően érkezett olyan magánszemély esetén, aki a
Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén.
2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.”
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Az egri szálláshelyeken 2022. február 24-től az Ukrajnából érkező ukrán, vagy más nemzetiségű
állampolgárságú személyekre nem terjed ki az idegenforgalmi adókötelezettség, így ők nem alanyai az
idegenforgalmi adónak. Ha a szálláshelyen tartózkodó személy, igazolja az ukrán állampolgárságát, vagy a
menekült, illetve ideiglenes védelemre vagy menedékes státuszát, úgy az önkormányzatunk illetékességi
területén eltöltött vendégéjszaka után nem kell idegenforgalmi adót fizetnie, azaz nem terheli idegenforgalmi
adókötelezettség. Így, az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes a vendégéjszaka után nem köteles
idegenforgalmi adót fizetni.
18 év feletti állampolgár esetében a szálláshelykezelő szoftverben az IFA-fizetési kötelezettséget vagy
mentességet rögzíteni kell, ezért kérjük, az Ukrajnából 2022. február 24-ét követően érkező elszállásoltak
esetében az Önkormányzati rendeleti mentesség (Egyéb) kategóriát alkalmazzák.
További részletekről https://www.eger.hu/hu/ honlapunkon Itt olvashattak Tájékoztatót.
Köszönjük a közreműködést.
Eger, 2022. június hó
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

2

