
Márciusig biztosan nem kell idegenforgalmi 

adót fizetni 

Márciusig egészen biztosan érvényben maradnak a korlátozások és nem kell idegenforgalmi 

adót fizetni a vendégeknek 

A Magyar Közlöny 15/2021. évi számában megjelent a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, mely 

2021. február 8-án lépett hatályba. 

 A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 A Kormány döntése értelmében 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem 

kell a szálláshely üzemeltetőknek, szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetniük. Az 

intézkedések meghosszabbításával a cél továbbra is a szektor terheinek könnyítése a 

járványhelyzet idején. 

 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem kell a szolgáltatóknak 

idegenforgalmi adót fizetni ebben a rendkívüli időszakban, ám a megállapított, de be nem 

szedett adót – kivéve, ha annak összege nulla – a vállalkozásoknak be kell vallaniuk az 

önkormányzati adóhatósághoz. 

 „498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról 

 2/A. § 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig 

 b) az ebben az 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 - kivéve, ha annak összege nulla - 

be kell vallania az adóhatósághoz." 

2021. január 1-jétől a Htv. 42/I. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság a 

hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, 

bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat. 

Az önkormányzati adóhatóság részére az idegenforgalmi adó beszedője az idegenforgalmi 

adóra vonatkozó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét, az adópolitikáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján* közzétett, az adónemre vonatkozó 

nyomtatványon, elektronikus úton - egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély 

vállalkozó esetén papíralapon is - teljesítheti. 



 *Elérhetőség: https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-

b386-0000551ca45b 

vagy az Önkormányzat weboldalán: https://sarvarvaros.hu/hatosagi-iroda-adocsoport#menu 

oldalon az Önkormányzati adóhatóság nyomtatványai, tájékoztatói pont alatt. 

 

Sárvár város önkormányzati adóhatósága 
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