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2020. JANUÁR 1-TŐL BENYÚJTANDÓ IDEGENFORGALMI ADÓBEVALLÁS ESETÉN
ASP-ADÓ-35-2020. SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ
ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL
Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon (korábbi
nevén: Önkormányzati hivatali portál) keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus
ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.
Az E-önkormányzat
https://ohp.asp.lgov.hu

portál

elérhető

az

alábbi

címen:

https://eonkormanyzat.gov.hu

Az E-önkormányzat portál működéséről részletes leírás található itt található: https://ohp20.asp.lgov.hu/tajekoztato
Az E-önkormányzat portál használatához csak böngészőprogramra és internet hozzáférésre van szükség,
a portál és szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli. A böngésző beállításainál
engedélyezni kell a felugró ablakok és a cookie-k (sütik) használatát.
A technikai feltételekről bővebben az E-önkormányzat portál láblécéből elérhető https://ohp20.asp.lgov.hu/gyik_technikai_felteteleknél olvashat.
Az E-önkormányzat portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más
funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.
Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:
Önkormányzat-kereső
Űrlapok kitöltése beküldés nélkül
Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:
Elektronikus űrlap beküldése
Mentett űrlapok elérése és megnyitása
Ügykövetés
Adóegyenleg-lekérdezés
Adóbevallási információk lekérdezése
Saját önkormányzatok listája
AZ ADÓK, DÍJAK és ILLETÉKEK befizetése linkre kattintva az adózó az EFER rendszeren
keresztül adófizetést is teljesíthet. A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra, hogy a kiválasztott
önkormányzat felé az adó- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítse.

Az online ügyintézéshez a felhasználónak rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas
azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú telefonos azonosítással),
értesítési tárhellyel, valamint nem lehet tiltott az Elektronikus ügyintézésre vonatkozó alap rendelkezése
a Rendelkezési Nyilvántartásban. https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/
A Rendelkezési Nyilvántartás a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre
vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé megismerhetővé teszi. Az
RNY ügyfelei azonosítási és kapcsolattartási módokkal, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatos nyilatkozatokat tehetnek meg, mely rendelkezések teljes
bizonyítóerővel bírnak.
Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely
személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti
nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek
személyi nyilvántartása) alanyai.
Az adóbevallás elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő.
Az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet [Eüsztv. 1. § 23. pont] – ide értve az egyéni
vállalkozót is – idegenforgalmi adóbevallás-benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben
meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni az önkormányzati adóhatóságok által
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM-rendelet
(a továbbiakban: PM-rendelet) szerinti, s az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.
Az elektronikus ügyintézés szolgáltatásai minden ügyfél számára elérhetők, azonban az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a 2.§ (1) bekezdés szerinti ügy tekintetében elektronikus ügyintézésre
kötelezettek például gazdálkodó szervezet*, költségvetési szerv, köztestület, az ügyfél jogi
képviselője. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19) Korm. rend. 89. §
szerint a gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartására szolgáló biztonságos kézbesítési
szolgáltatási címe a Cégkapu.
2019. január 1. napjától, az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu használható
az egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével.
Az egyéni vállalkozó is gazdálkodó szervezetnek minősül! Eüsztv: 1.§ 23. gazdálkodó szervezet: a
polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az
adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány. * gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az
európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a
szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági
társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami
gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői
iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó
tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési
szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó
egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.
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Az E- Önkormányzati portál működésének részleteiről, elérhető szolgáltatásokról itt olvashatnak:
https://www.eger.hu/hu/adougyek/hirek-aktualitasok/c/e-onkormanyzati-portalon-elerhetoszolgaltatasok
https://eger.hu/public/uploads/2019-11-12-e-onkormanyzati-hivatali-portalon-elerhetoszolgaltatasokrol_5dca988a5f3df.pdf
Az ÜGYINDÍTÁS menüben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által közzétett
űrlapok tölthetők ki. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi adózást szabályozó
önkormányzati rendelet(ek) alapján az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
bevallási/bejelentkezési nyomtatványok az E-önkormányzat portálon az űrlap keresőben az
’Adóügy’ ágazat alatt érhetők el. Az E-önkormányzat portálon megjelenő űrlapokat az önkormányzat
teszi közzé a portálon. Az elintézni kívánt üggyel kapcsolatos nyomtatványt az űrlap kereső szolgáltatás
használatával az adott önkormányzatnál tudja kiválasztani.
Az idegenforgalmi adóbevallás megtételére 2020. január 1-jétől Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-ADÓ-35-2020” számú iForm adóbevallási nyomtatvány
szolgál.
Magánszemélyek használhatják a hivatal honlapjáról letölthető „EGER2035” számú idegenforgalmi
adóbevallási nyomtatványt is.
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy 2018. január 1-jét követően az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) alapján megváltozott az idegenforgalmi havi adóbevallási
kötelezettség teljesítésének egyes szabályait.
Legfontosabb változás, hogy a szálláshelyek üzemeltetőjének minden hónapról, a jogszabály által
előírt formában és módon idegenforgalmi-adóbevallást kell tennie a tárgyhónapot következő hó 15ig az önkormányzati adóhatóság felé!
Idegenforgalmi adóbevallás
A havi gyakorisággal teljesítendő idegenforgalmi adóbevallás az adózó (adóbeszedő) egyik fő
eljárásjogi kötelezettsége, így igen fontos annak pontos teljesítése. Az adóbevallás tulajdonképpen egy
adózói nyilatkozat, amelyben az adózó nyilatkozik azon adatokról, melyek az általa teljesítendő
adókötelezettség azonosításához szükségesek.
Az adóbevallási kötelezettségének az adózó egy alakilag és tartalmilag meghatározott nyomtatványon
tehet eleget. Az adóbevallás tartalmazza az adózó azonosításához szükséges adatokat, továbbá az
adómegállapítás során figyelembe veendő tényeket, körülményeket.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóbevallási kötelezettséget nem pótolja, ha az adózó az adót
ugyan megfizette, de bevallást nem nyújt be.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket, hogy
2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírusjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló
140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet.1 A hivatkozott Kormány rendelet 5.§-a értelmében a jelzett
időtartam alatt az eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell
megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati
adóhatóság felé.
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Korm. rend. https://eger.hu/public/uploads/140-2020-iv-21-korm-rendelet-1-_5ea02dff9359d.pdf
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A Korm. rendelet 5.§-a értelmében az egyébként „megállapított”, de be nem szedett adót azonban a
szálláshely üzemeltetőknek - havonta az eddig megszokott formában és módon - továbbra is be kell
vallani (elektronikusan vagy papír alapon) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság
felé.
Abban az esetben nem kell bevallani a „megállapított” idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla (0
Ft). Nulla, azaz 0 Ft a megállapított idegenforgalmi adó akkor, ha az adott hónapban egyáltalán nem
volt egyetlen vendég sem és akkor is, ha volt ugyan vendég a szálláshelyen, ám ők valamennyien
adómentes /Htv. 31.§ a) - f)/ jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen.
/Htv. - https://eger.hu/public/uploads/1990-evi-c-torv-ny-20200102_5ddcd73ccfc81.pdf/
Ha adókötelesnek minősülő vendég is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban, úgy az
idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és
be kell nyújtani az előírt határidőig. Adófizetési kötelezettség azonban ekkor sem áll fenn.
Így, a már jelzett időtartam alatt a szálláshely üzemeltető (adóbeszedő) a fentiek szerint jár el azzal,
hogy nem kell idegenforgalmi adót beszednie és nem kell tovább fizetnie az önkormányzat felé, a
bevallásaiból viszont továbbra is ki kell majd tűnni az adóköteles és adómentes vendégéjszakák
számának.
Adóbevallás benyújtás határideje
Az Art. 2. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek az
idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.
AZ ADÓBEVALLÁS MEGTÉTELÉRE AZ ASP-ADÓ-35-2020 SZÁMÚ ŰRLAP
„ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)” SZOLGÁL!
Elektronikus ügyintézésre kötelezett (pl.: vállalkozó, gazdálkodó) adózó/adóbeszedő az
adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése értelmében, e törvény
felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:
önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be.
Az adókötelezettségek teljesítéséhez egyszerre több anyagi és eljárási jogszabály együttes ismerete is
szükséges. Az adózónak a Htv, az ennek végrehajtása érdekében született önkormányzati rendeletek, az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI.
törvény, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
alapján kell eljárnia.
A Htv. felhatalmazása alapján hozott részletszabályokról (adó bevezetése, adó alapja, adó mértékei,
nyilvántartások vezetése stb.) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
idegenforgalmi adóról szóló 24/2019. (XI. 22.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.)
tartalmaz előírásokat. https://eger.hu/public/uploads/eger-mjvk-24-2019-rendelte-az-idegenforgalmiadorol-20200101_5dd66821b50cf.pdf
A Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem
állandó lakosként az Eger Megyei Jogú Város önkormányzatának illetékességi területén legalább egy
vendégéjszakát eltölt.
A Htv. 34. § (1) bekezdése alapján a 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő adót:
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel,
ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján
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(a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.
A hivatkozott jogszabályhely (2) bekezdése értelmében, az (1) bekezdés szerint fizetendő
idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését
elmulasztotta.
Az Ör. 4. § (2) bekezdése alapján az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma és 2020. január 1jétől az adó mértéke - figyelemmel a Htv.-ben szereplő valorizációs értékekre - személyenként és
vendégéjszakánként 500 forint. (2019. december 31-ig az adó mértéke 450 Ft volt.)
5

Az Art. 47. §-a értelmében az adó beszedője adózói minőségben az adót, - ha törvény eltérően nem
rendelkezik – önadózás formájában köteles megállapítani, bevallani és megfizetni.
Az Art. 49. §-a alapján az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a
kedvezmények, az adó és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adózó az
önadózással megállapított adóról adónként, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást
tesz.
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 1. § (1) értelmében az önkormányzati adóhatóságnak a
hatáskörébe tartozó adókra az 1-9. és a 15-17. mellékletben szereplő nyomtatványok alapján kell az
adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat rendszeresítenie. Az idegenforgalmi adóbevallás
tartalmára a PM rendelet 7. melléklete az irányadó, az „Főlapból” és „Betétlapból” áll.
Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az
adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig köteles megfizetni az önkormányzat számlájára.
Az Art. 141. § (6) bekezdése alapján, ha az adózó adatbevallása hiányos, valótlan vagy téves adatokat
tartalmaz, úgy az adóhatóság legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével az adózót hiánypótlásra hívja
fel és a hiánypótlásra figyelemmel állapítja meg az adót.
A Htv. 34. § (1) bekezdése szerint, a 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő adót a szálláshely
ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy
bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni
jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is
tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni.
Előlap
A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve,
születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító
jele, email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást engedélyezése,
előzmény információ)
Főlap
I. A bevallott időszak:
A bevallásban feltüntetett év, hónap az adóbeszedés éve és hónapja.
A betétlapok száma:
Az adózónak havonta annyi „A” jelű betétlapot kell kitöltenie, ahány szálláshelyet üzemeltet, illetve
ahány ingyenesen átengedett ingatlan vonatkozásában nyújt be bevallást. Amennyiben csak egy
szálláshelyre vagy ingyenesen átengedett ingatlanra vonatkozik a bevallás, akkor a Főlap mellé egy
darab „A” jelű betétlap csatolása szükséges!

Fizetendő idegenforgalmi adó összege:
Amennyiben az adózó egy szálláshelyet üzemeltet vagy egy ingatlant engedett át ingyenesen vendégei
számára, akkor az itt szereplő összeg megegyezik a benyújtott „A” jelű betétlap 8. pontjában szereplő
összeggel. Abban az esetben, ha az adózó több szálláshely/ingatlan vonatkozásában teljesíti
idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségét, a fizetendő idegenforgalmi adó összegénél az „A” jelű
betétlapok 8. pontjában szereplő fizetendő adók összesített összegét kell szerepeltetnie.
II. Az adó beszedésére kötelezett:
1-12. pontban az adóbeszedésre kötelezett adatait kell szerepeltetni (a személyazonosító igazolványban,
lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, adóazonosító
jele, adószáma, lakóhelye vagy székhelye, levelezési címe).
13-15. pontokban az adóbevallást kitöltő adatit kell megjelölni (név, telefonszám, e-mail cím), abban
az esetben, ha eltér a benyújtótól vagy szervezet nevében teljesíti a bevallási kötelezettséget.
„A” jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén
I. A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshely, ingatlan
címének megjelölése szükséges.
II. Adóalap
1. pontban az idegenforgalmi adó alapját a megkezdett vendégéjszakák száma határozza meg. A Htv.
52.§ 30. pontja alapján vendégéjszakának minősül a vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló
vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra. A nyomtatvány a napokat „darabként” jelöli, így minden egyes
nap egy „darabként” kerül a bevallásba feltüntetésre. Jelen sorban az adóköteles és az adómentes napok
együttes feltűntetése szükséges.
2-3. pontokban a Htv. alapján adómentesen vendégéjszakák számát kell jogcímenként beírnia.
4. pontban az önkormányzati rendelet alapján mentes vendégéjszakák feltűntetésére lenne lehetőség,
azonban az Ör. a Htv-ben biztosított kedvezményeken felül, további adókedvezményt, adómentességet
nem határoz meg.
5. pontban az adóköteles vendégéjszakák számát kell szerepeltetni. Ennek értelmében az 1. pontban
szereplő összes vendégéjszaka számát csökkenteni kell a 2-3. pontokban feltűntetett adómentes
vendégéjszakák együttes összegével.
6. pont az idegenforgalmi adó összegének kiszámítására szolgál. Az Ör. 4. § (2) bekezdése alapján az
adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.
A 7. pontban a 4. pontnál leírtak alapján 0 Ft-nak kell szerepelnie!
Előzőek alapján a 8. pontban szereplő önkormányzati adóhatósághoz fizetendő idegenforgalmi adó
összege megegyezik a 6. pontban kiszámított idegenforgalmi adó összegével.
Végezetül ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet értelmében 2020. december 31-ig az
idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell
beszednie, a megállapított, de a be nem szedett adót azonban be kell vallani az adóhatósághoz.
Ezért 2020. május-december hónapokról szóló bevallások esetében a bevallás 8. pontjában szereplő
adóösszeg tehát teljes összeggel szerepel ugyan a bevalláson, de nem kerül lekönyvelésre az adózó
számlájára.
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Tájékoztatjuk, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos
tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési
nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a https://www.eger.hu/adougyek
elérhetőségen részletesen tájékozódhat.
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
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/
Lezárva: Eger, 2020. május
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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