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Tisztelt Adózók! 

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) 

Korm. rendelet 2/B. § -a alapján a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti 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. 

A hivatkozott rendelet értelmében 2021. július 01. napjától eltöltött vendégéjszakák után az 

idegenforgalmi adót az adó alanyának meg kell fizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek be kell 

szednie, be kell fizetnie és be kell vallania Adóhatóságunk részére. 

 

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 30.§ (1) bekezdése szerint adókötelezettség terheli azt a 

magánszemélyt 

a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt 

A törvény 34. § (1) A 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő adót: 

 a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, 

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, 

ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: 

adóbeszedésre kötelezett) szedi be. 

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is 

tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának a helyi adókról, és az adózás rendjéről szóló 41/2011 (XII.13.) 

számú rendeletében foglaltak alapján a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó mértéke személyenként és 

vendégéjszakánként 500,- Ft 

Az idegenforgalmi adó vonatkozásában az adómentességre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

31. §-a az irányadó. 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség által összegyűjtött a biztonságos újrainduláshoz szükséges 

szabályokat és ajánlásokat tartalmazó „Jogértelmezés a turizmus újraindításához" összefoglaló 

dokumentum az alábbi linkre kattintva tölthető le: 

Jogértelmezés a turizmus újraindításához 

  

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét. 

 

Zamárdi, 2021. június 10. 
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