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TÁJÉKOZTATÁS
IDEGENFORGALMI ADÓVAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Szálláshely-szolgáltatókat, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), a
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet, valamint helyi önkormányzati rendelet rögzíti az idegenforgalmi adóra
vonatkozó – jelenleg hatályos – szabályokat.
A szálláshely-szolgáltatók nyilvántartásában szereplő szolgáltató idegenforgalmi adó bevallási kötelezettsége a továbbiakban is fennáll, a
következők szerit:
A Htv. 30.§ (1) bekezdés a) pontja szerint „Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.”
A Htv. 31. §-a kimondja, hogy „A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés
keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti
tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a
Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó
részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának
látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt
álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet 5.§-a értelmében „Az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december
31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó
beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania
az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.” Előbbiekben hivatkozott rendelkezés
2020. április 26. napjától hatályos.
Fentiek ismeretében tájékoztatom a Tisztelt Szálláshely-szolgáltatókat, hogy az idegenforgalmi adóról a bevallás a vendégéjszakák
számáról havonként, a tárgyhót követő hó 15. napjáig vagy papíralapon „Bevallás” nyomtatványon, vagy ügyfélkapuval
rendelkező szálláshely-szolgáltatók esetében elektronikus formában az e-önkormányzat portálon (https://ohp20.asp.lgov.hu/) keresztül nyújtható be.
Felhívom figyelmüket arra is, hogy amennyiben bevallási kötelezettségének a fent közöltek és a jogszabályi előírások értelmében
határidőben nem tesz eleget, úgy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220.§-a alapján mulasztási bírság kiszabásának van
helye. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § [Általános bírságszabály]
„(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló
más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót
ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének
elmulasztása.
(3) A késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó a kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki,
hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”
Tisztelt Szálláshely-szolgáltató!
Ezúton tisztelettel kérem, hogy adóbevallási kötelezettségének a jogszabályi változások figyelembevételével a jövőben is jogszerűen és
határidőben eleget tenni szíveskedjék.
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