
TÁJÉKOZTATÓ 

  

Jászberény Város Adóigazgatási Iroda ezúton tájékoztatja a szállásadókat az idegenforgalmi 

adó felfüggesztéséről szóló kormányrendelet szabályairól. 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.) 

kormányrendelet.  A hivatkozott Kormány rendelet 5. §-a értelmében  

 

2020. április 26. napjától - 2020. december 31-ig 

 

terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót a szálláshelyeket 

meglátogató vendégeknek (az adó alanyának) nem kell megfizetnie. A szálláshely 

üzemeltetőjének (az adó beszedésére kötelezettnek) nem kell beszednie és befizetnie az 

idegenforgalmi adót, de továbbra is meg kell állapítania. Az egyébként „megállapított”, de 

be nem szedett adót a szálláshely üzemeltetőknek változatlanul - havonta - továbbra is be kell 

vallani (elektronikusan vagy papír alapon) az önkormányzati adóhatóság felé.  

 

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 és akkor is, ha voltak ugyan 

vendégek, ám ők valamennyien a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § a) - f) 

pontjaiban szereplő adómentes jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen.  

 

Amennyiben adókötelesnek minősülő vendég is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az 

adott hónapban, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni, 

ahogyan eddig is (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt 

határidőig. Az adófizetési kötelezettség azonban ekkor sem áll fenn. Így 2020. április 26. 

napjától – 2020. december 31 napjáig 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, azonban a bevallásait ugyanúgy be kell nyújtania, melyen 

szerepeltetni kell az adóköteles és adómentes vendégéjszakákat. 

 

Az adózással kapcsolatos információk elérhetőek a Jászberény Város honlapján, a 

www.jaszbereny.hu/Városháza/Irodák/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek menüpont alatt. 

 

A tájékoztató készült: Jászberény, 2020.04.23. 

 

Készítette: Jászberényi Polgármesteri Hivatal 

Önkormányzati Adóhatósága 
 


