Az „EGER1635 „számú idegenforgalmi adóbevallás kitöltési útmutatója.
(A nyomtatvány a 2016. január 1-jét követő adókötelezettségek bevallására szolgál.)
Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve hagyományosan papír alapon is!
Tisztelt Adózó, Adóbeszedő!
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(továbbiakban: Art.) 38.§ (6) bekezdésben valamint a 175.§ (24) bekezdésben, illetőleg az önkormányzati adóhatóságok
által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet
(továbbiakban: PM rendelet) 1.§-ában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati adóügyekre érvényes
adóeljárási szabályokról szóló 58/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Öaür.) alapján
meghatározta a benyújtható nyomtatványok formáját és a benyújtás módját. Közgyűlésünk rendelete értelmében a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52.§ 26. pontjában nevesített vállalkozások* a helyi adókkal
és más önkormányzat költségvetése javára megállapított adókkal, díjakkal kapcsolatos adókötelezettségeiket és egyéb más
kérelmeiket, beadványaikat 2014. január 1-jétől kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.
* Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.
Az elektronikusan intézhető ügyekről bővebben a város honlapján az „Elektronikusan intézhető ügyek” menüpont alatt
tájékozódhat, ahol megtalálják nyomtatványainkat is. Az elektronikus formában történő benyújtáshoz az ügyfélkapus
regisztráció egyszer szükséges, innentől már valamennyi ügy intézhető.
Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a teljesítendő adókötelezettséget vagy más
egyéb kérelmet, úgy az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített papíralapú
nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság
tartalma mely adókötelezettségre, kérelem benyújtásra terjed ki.
Az adókötelezettségek teljesítéséhez egyszerre több anyagi és eljárási jogszabály együttes ismerete is szükséges. Egyrészt
Htv., ennek végrehajtása érdekében született önkormányzati rendeletek és az eljárási szabályokat tartalmazó Art. alapján
kell az adózónak eljárnia. Az idegenforgalmi adókötelezettséget a Htv., valamint Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az idegenforgalmi adóról szóló 11/2012.(III.30.) számú rendelete (továbbiakban: Ifaör.) szabályozza.
A Htv. 34. § (1) 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.
Tájékoztatjuk, hogy a szálláshely üzemeltetőnek az adókötelezettség első lépéseként a tevékenyég megkezdésétől
számított 15 napon belül az Art. 19.§-a alapján a tevékenység megkezdését be kell jelentenie. Az önadózás és az
adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység
megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az
önkormányzati adóhatóságnál. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni
(nyomtatvány száma: „EGER16BEJ”). Adóbevallási kötelezettségének csak akkor tud eleget tenni, ha a bejelentkezést
már teljesítette. Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét a kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül
akkor is be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz, ha más adókötelezettség nem terheli.
Az idegenforgalmi adóbevallást az adóbeszedésre kötelezettnek kell benyújtania. Az Art. 32. § (4) bekezdése alapján az
adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell
bevallást tennie. A jelzett 2016. évi bevallást első esetben 2016. február 15-ig kell benyújtania az adót beszedőjének. Az
idegenforgalmi adó alapját a megkezdett vendégéjszakák száma határozza meg, a mértéke 2013. január 1-jétől az Ifaör. 4.§
(2) bekezdése alapján személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.

Az idegenforgalmi adó nyomtatvány egy Főlapból és a szálláshely-szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyek
számának megfelelő „A” jelű betétlapból áll. Így tehát amennyiben egy szálláshely-szolgáltatónak több
szálláshelye van, havonta annyi „A” jelű betétlapot kell kitöltenie, ahány szálláshelyet üzemeltet. Az
adókötelezettség megállapításához szükséges adatokat is külön, azaz szálláshelyenként kell megadni!
Amennyiben a szálláshely-szolgáltatónak csak egy szálláshelye van, akkor a Főlap mellé egy darab „A” jelű
betétlap csatolása szükséges! Ha azonban több szálláshelyen is folytat szállásüzemeltetést, úgy a szálláshelyeknek
megfelelő számú „A” jelű lap kitöltése kötelező.
Főlap
I. Bevallott időszak: A bevallásban feltüntetett év, hónap az adóbeszedés éve és hónapja. A beszedett (vagy beszedni
elmulasztott) idegenforgalmi adóról, az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell
bevallást elkészíteni és benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz (pl.: a 2016. január 1-31. között beszedett
idegenforgalmi adót legkésőbb 2016. február 15-ig kell bevallani.).
II. 1-10. pontokhoz: Az üzemeltető, fenntartó, szállásadó vagy tulajdonos pontos azonosításához szükséges adatokat kell
itt feltüntetnie. A havonta ismétlődően elkészített adóbevallás elkészítésekor az adóbeszedésre kötelezettnek minden
esetben maradéktalanul ki kell töltenie. Születési hely és idő kitöltése természetes személyek esetében kötelező. Székhely,
lakóhely címként a tényleges adatokat kell beírni és nem az esetleges meghatalmazotti, vagy levelezési címet.
III. Adóalap: Itt kell közölni a szállásadónak, hogy hány darab szálláshelyről nyújtja be bevallását, melynek összege
megegyezik az „A” betétlapok számával.
IV. A településre fizetendő idegenforgalmi adó teljes összege: A bevallás kitöltőjének ide kell beírni az „A” jelű betétlap
17. sorában feltüntetett fizetendő adó összegét. Több szálláshely esetén az „A” lapokon szereplő fizetendő adók együttes
összegét kell feltüntetni.
„A” jelű betétlap
I. Szálláshely címe: Itt kell közölni a szállásadónak, mely szálláshelyről kívánja kitölteni az „A” jelű betétlapot.
A Htv. 52.§ 30. pontja alapján vendégéjszakának minősül az idegenforgalmi adó tekintetében a vendégként eltöltött éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra. A PM rendeletben szereplő előírt nyomtatvány a napokat
„darabként” jelöli, így minden egyes nap egy „darabként” kerül a bevallásba feltüntetésre. Ez a tömb szolgál az adóalap
meghatározására, ami után majd a fizetendő adó összegét kell az adó beszedőjének kimunkálnia. Az adómentes napok
számát az adómentességre való jogosultságnak megfelelően részletes bontásban is fel kell tüntetni.
II. Adóalap
Az 1. pontban az összes megkezdett vendégéjszaka számot (adómentes és adóköteles) kell szerepeltetnie.
A 2-11. pontokban az adómentesen itt tartózkodókat kell jogcímenként beírnia.
A 12. pontban csökkentenie kell az összes megkezdett vendégéjszaka számot a 2-11. pontokban feltüntetett adómentes
vendégéjszakákkal, ez adja ki az adóköteles vendégéjszakák számát.
A 13. pontot, valamint majd a 16. pontot Önnek nem kell kitöltenie, mivel a jelzett Ifaör. alapján Egerben rendeleti
mentesség nincs. Így a 12. pontban szereplő érték megegyezik a 14. pontnál beírtakkal.
A 15. pontban a számított adót (Egerben megegyezően a 17. sorral) a 14. pontnál meghatározott adóalap után a 2013. év
január 1-től érvényes adómértékkel (személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft) számítva kell feltüntetnie. Amennyiben
az adóalap például a 14. pontnál „25” db, úgy a számított és fizetendő adó 11.250 Ft.
A 17. pontban a fizetendő adó megegyezik a 15. sorban beírt összeggel.
Amennyiben Ön nem vállalkozó és nem elektronikusan nyújtja be az idegenforgalmi adóbevallást, úgy ügyeljen rá, hogy
bevallása aláírás nélkül érvénytelen. Az adózó helyett könyvelője nem írhatja alá a bevallást csak akkor, ha erre képviselet
keretében eljárhat.
Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány másolatot, annak benyújtását illetve átvételét igazoló bizonylatait 5 évig
megőrizni szíveskedjék.

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedőjének a beszedést követő hó 15-ig kell bevallania és
egyidejűleg megfizetnie az alábbi számlaszámra:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Számla
12033007-00102883-02000002
Felhívjuk a szálláshely üzemeltetők figyelmét arra, hogy a határidőn túl, hibásan benyújtott bevallás után mulasztási
bírságot is megállapíthat az adóhatóság. Annak védelme érdekében, hogy a vendégektől beszedett idegenforgalmi adót
a szálláshely ne használhassa saját érdekében az Art. súlyosabb mulasztási bírsággal szankcionálja a beszedett
idegenforgalmi adó késedelmesen történő megfizetését, így ekkor - a késedelmi pótlékon túl - emelt mulasztási bírság is
terhelheti az adót beszedőjét.
Az Art. 172. §-a alapján a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási
bírsággal sújtható, ha
a) a bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal
vagy hiányosan teljesíti,
b) a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően
késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem),
c) bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti.
Az Art. 172. (14) bekezdése értelmében jelentősen emelkedett a mulasztási bírság százaléka azon szálláshely esetében,
ahol az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta, vagy a beszedett,
illetve megállapított adót nem fizette meg az önkormányzati adóhatóság felé. A késedelmi pótlék mellett az
önkormányzati adóhatóság a jelzett kötelezettségszegést 50%-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtja. A bírság
alapja a beszedni, levonni, illetőleg megfizetni elmulasztott idegenforgalmi adó összege.
Tájékoztatjuk, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról,
információkról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványokról az www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu
elérhetőségen részletesen tájékozódhat. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan– az
ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezheti folyószámláját, befizetéseit, bevallásait,
számlánkénti egyenlegét és más fontosabb nyilvántartott adatát (személyes adatok, bevallási adatok), egyidejűleg
online bankkártyás befizetést is teljesíthet. Kérjük éljen a lehetőséggel!

Eger MJV Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető honlapja: ado.eger.hu
E-mail: ado@ph.eger.hu
Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda, 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefonszám: +36 36/523-700
A honlapon (QR-kód segítségével is behívható!) tájékozódhat.

Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő: 09.00-16.00, Kedd: 09.00-16.00, Szerda: 09.00-17.00, Csütörtök: 09.00-16.00
Ügyfélfogadás helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Köszönjük szíves együttműködésüket.
Eger, 2016. január 4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

