Tájékoztató
A 2020. JÚLIUS havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának határideje
2020. AUGUSZTUS 17-i nappal lejár!
Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
Tisztelt Adózó!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket, hogy a
Veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 36. § (1) bekezdése értelmében „A 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig
terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell
megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be
nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.”
Az említett jogszabályhely értelmében a beszedésre kötelezettnek az adókötelezettséget továbbra is
havonta be kell havonta vallania, amint ahogy azt korábban is tenni kellett, de nem kell az adót
beszedni és nem kell tovább fizetni az önkormányzat felé, viszont a havi adóbevallásokból továbbra
is ki kell tűnnie az adóköteles és adómentes vendégéjszakák számának.
A havi adóbevallás alapját az elektronikus vagy más nyilvántartások adatai, adatbázisok,
számlák, bizonylatok jelentik.
Csak abban az esetben nem kell bevallani a „megállapított” idegenforgalmi adót, ha annak összege úgy
nulla forint, hogy az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég sem. Abban az esetben se kell
bevallást beadni, ha volt ugyan vendég a szálláshelyen, ám ők valamennyien adómentes /Htv. 31.§ a) f)/ jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen. Természetesen nullás havi bevallás benyújtható ilyen esetben
is, így a hibázás lehetősége későbbiekben kizárható!
Ha adókötelesnek minősülő vendég eltöltött minimum egy vendégéjszakát is az adott hónapban,
úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében és a teljes vendégszámra vonatkozóan el kell
készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt határidőig. Adófizetési
kötelezettség azonban ekkor sem áll fenn.
A bevallás benyújtásra, többek között azért is szükséges, mert az elszállásolt vendégek helyett a
költségvetés állja az adófizetést. A támogatás lehívására az Önöktől beérkezett és feldolgozott
bevallási adatok összesítését követően van mód. Így, támogatást igényelhet Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó
összegével egyező összegben. A támogatás idegenforgalmi célokra kerül felhasználásra.
A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani.
A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére - a Portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy)
„ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ
IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az
adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.
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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 szerinti, s az adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon.
Papír alapú bevallási nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatják be, akik nem minősülnek
egyéni vállalkozónak. Ők honlapunkra belépve https://www.eger.hu/hu/adougyek/idegenforgalmiado tölthetik le a havi adóbevallást, vagy igényelhetnek papír alapon az ügyfélszolgálaton is.
Az önkormányzati adóhatóságnál az elektronikus ügyintézés folyamatosan /24/7/365/ a hét
minden napján napi 24 órában biztosított. Az Elektronikus Önkormányzat Portál az adózók számára
biztosítja az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Otthonról, személyes megjelenés nélkül
nyújthatnak be adóbevallást és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót önkormányzati
adóhatóságunknál. Az adóhatóság ügyfélszolgálati irodáján /POS terminálon/ is lehet bankkártyával
fizetni minden egrinek, legyen vállalkozás vagy magánszemély.
Ha információt szeretne, hívhatja központi telefonszámunkat +36 (36) 523-700 és munkaidőben
kollégáink készéggel állnak az Önök rendelkezésére!
A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján találhatnak az érdeklődők:
https://www.eger.hu/hu/adougyek.
Tájékoztatjuk arról is, hogy az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvényben megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt (például: bevallási kötelezettség
elmaradása) a természetes személy adózót és nem természetes személy adózót eltérő mértékű
mulasztási bírsággal sújthatja, ha az adóbevallást elmulasztja határidőben (megállapított, de nem
beszedett adót követő hó 15-ig) benyújtani.
Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak
egyaránt! Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Eger Megyei
Jogú Város fejlődéséhez.
Eger, 2020. július 31.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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