Tájékoztatás az idegenforgalmi adó bevallási, fizetési kötelezettségről
Tisztelt Szállásadó!
A Magyar Közlöny 82. számában, 2020. április 21-én megjelent 140/2020. (IV. 21.)
Kormányrendelet szerint a 2020. április 22-től 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 (kivéve, ha annak összege nulla).
A bevallott, de meg nem fizetett adónak megfelelő összegű vissza nem térítendő
költségvetési támogatásra jogosultak a települési önkormányzatok. A költségvetési törvény
(3. melléklet I. Működési célú támogatások 10. Önkormányzati elszámolások pontja) terhére
ugyanis vissza nem térítendő támogatást igényelhet a települési önkormányzat az
illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező
összegben.
Üdülőhelyi támogatásra (ami a 2018. évben beszedett idegenforgalmi adó minden forintja után
járó egy forint állami támogatás) a települési önkormányzat 2020. április 22-től a
veszélyhelyzet megszűnéséig, de legfeljebb 2020. december 31-ig nem jogosult. Ezt az
összeget a Járvány Elleni Védekezési Alapba kell átcsoportosítani. Ez a december 31-i
dátummal számolva Balatongyörök Község Önkormányzatának 19 millió forint forráskiesést
jelent.
Fentiek alapján kérünk minden szállásadót, hogy bár idegenforgalmi adó beszedési és
fizetési kötelezettsége nem keletkezik az idei évben, bevallási kötelezettségének tegyen
eleget, hiszen az így bevallott adatok alapján igényelhet az önkormányzat állami
támogatást. Amennyiben bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy nem leszünk
jogosultak az igénylésre. Az adó bevallását a hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Tájékoztatom továbbá, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.
20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen
folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel.
A Korm. rendelet 7/A. § (3) bekezdése alapján a jegyző a nyilvántartásba vett szálláshelyszolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A
jegyző, ha a hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához ez az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek ágazati
követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007.
(X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot rendeli ki.
A (4) bekezdés értelmében a (3) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során a jegyző
kiemelten vizsgálja azt, hogy
a) a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé a
regisztrációs kötelezettségének eleget tett,

b) a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ irányába
történő adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz,
c) a szálláshely-szolgáltató eleget tesz az 5. §-ban foglalt rendelkezésnek, és
d) a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenységnek
e rendeletben foglalt feltételeinek.

Kérjük, az a szálláshely-szolgáltató, aki még nem tett eleget a regisztrációs
kötelezettségének, vagy nem szolgáltat folyamatosan adatokat a Nemzeti Adatszolgáltató
Központ (NTAK) felé, haladéktalanul végezze el a szükséges lépéseket. (Ha nincs
vendégforgalom, akkor is el kell végezni a napi zárást).

Fentiekről minden szálláshely-üzemeltető tájékoztatása egyénileg megtörtént a Kormányrendelet
hatályba lépése után.

