Tájékoztató az idegenforgalmi adóval kapcsolatban
Módosultak az IFA beszedési és bevallási szabályok a veszélyhelyzetre
tekintettel
Tisztelt Ügyfeleink!
2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Kormány rendelet. (Korm. rendelet)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219125.382035
A hivatkozott Kormány rendelet 2020. április 26. naptól hatályba lépő 5.§-a értelmében a
2020. április 26-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).
Vagyis 2020. április 26-i naptól - 2020. december 31-ig a szálláshelyeket meglátogató
vendégeknek nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót, azt a szálláshely üzemeltetőinek
nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé, de meg kell állapítania,
hogy mennyi lenne a be nem szedett adó összege.
A megállapított, de be nem szedett adót azonban a szálláshely üzemeltetőknek - havonta továbbra is be kell vallani (az elektronikus ügyintézésre kötelezetteknek elektronikusan
egyéb esetben elektronikusan vagy papír alapon) az önkormányzati adóhatóság felé, ha
összege nem nulla.
Már nem nulla, azaz nem 0 Ft a megállapított idegenforgalmai adó, ha akárcsak egy fő
adókötelesnek minősülő vendég minimum egy vendégéjszakát is már eltöltött az adott
hónapban a szálláshelyen. Ebben az esetben az idegenforgalmi adóbevallást teljes
egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani a
tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig.
Adófizetési kötelezettség azonban ekkor sem áll fenn.
Csak 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. Akkor is, ha volt ugyan volt vendég, de
valamennyien a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§-a és a Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a 40/2015.(XII.1.) rendelete 10. §-a szerint adómentes
jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen.
Így, 2020. április 26-ától – 2020. december 31-ig terjedő időszakban 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.
Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a 2020. március havi idegenforgalmi adóbevallás
benyújtásának és a beszedett idegenforgalmi adó befizetésének a határideje 2020. április
15-i nappal lejárt!

Amennyiben még nem tette meg, kérjük, hogy a március havi IFA bevallást vagy esetleges
korábbi, elmaradt bevallásait, az Önkormányzati Hivatali Portálra belépve mihamarabb
legyen szíves kitölteni és elektronikusan beküldeni! A beszedett idegenforgalmi adót
mihamarabb megfizetni szíveskedjen!
Ha Ön nem rendelkezik ügyfélkapuval az Önkormányzati Hivatali Portálra bejelentkezés
nélkül is be tud lépni, ott elkészítheti az adóbevallást, majd ezt követően a bevallást letöltheti
gépére és azt email-en az adocsoport@dombovar.hu vagy a boruzs.beata@dombovar.hu email
címre vagy postai úton is be tudja küldeni az adóhatósághoz.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő az adóbevallást/nyilatkozatot
elektronikus úton köteles benyújtani.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban Tájékoztatás a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadásával kapcsolatban c. oldalunkon is tájékozódhat!
A 2020. április hónapra vonatkozó és április 25. napjáig már megállapított és beszedett adóról
a szálláshely üzemeltetőjének idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készítenie
(adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtania valamint az adót meg kell fizetnie
2020. május 15-ig.
2020. április 23.
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