Hıgyész Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Adócsoport
7191 Hıgyész, Kossuth Lajos u. 1.
Telefon: 74/488-311
Fax: 74/488-188
E-mail: hivatal@hogyesz.hu

BEVALLÁS
az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
Az Adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:

 év  hónap nap

_________________
az átvevő aláírása

Az adóhatóság azonosító száma: ______________________

Az őrlap mezıit kérjük nyomtatott nagybetőkkel, olvashatóan kitölteni!

I.

Bevallott idıszak:

évhó
II. Az adó beszedésére kötelezett:

__________________________________________________________

1.

Neve (cégneve):

2.

Születési helye, ideje:__________________________

3.

Anyja születési családi és utóneve:______________________________________________

4.

Adóazonosító jele:

5.

Statisztikai számjele:

6.

Bankszámlaszáma:

7.

Székhelye, lakóhelye:

 év hó nap

 Adószáma: --
---

--
_________________________________város, község

___________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó
8.

Levelezési címe:

____________________________________város, község

___________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó
9. Telefonszáma:__________________,
10. Szálláshely címe:

e-mail címe:__________________,

_________________________________város, község

___________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó

III.

Adóalap

1.Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka:

…………………..db

2.18 év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák:

…………………. db

3. 70. év feletti életkorú által eltöltött vendégéjszakák:

…………………. db

4. Gyógyintézetben, fekvıbeteg szakellátásban részesülı, vagy szociális intézményben
ellátott magánszemély által eltöltött vendégéjszakák:

…………………..db

5. Közép és felsıfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói , hallgató jogviszonyban álló
szakképzésben résztvevı által eltöltött vendégéjszakák:

.......................... db

6. Szolgálati kötelezettséget teljesítı által eltöltött vendégéjszakák:

…………………. db

7. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák:

…………………. db

8. A településen székhellyel, telephellyel rendelkezı vállalkozó, vagy alkalmazottja,
munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák:

…………………. db

9. Ideiglenes jellegő iparőzési tevékenységet végzı vállalkozó vagy munkavállalója
munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák:

…………………. db

10. A településen állandó lakóhellyel rendelkezı által eltöltött vendégéjszaka

…………………. db

11. Adóköteles vendégéjszakák. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)

…………………..db

12. Számított adó (11. sor x 410 Ft/vendégéjszaka)

………………….. Ft

13. Fizetendı adó:

………………..… Ft

IV. Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

----------------------------------------helység

  
év

hó

nap

.............................................................
Beszedésre kötelezett vagy képviselıje
(meghatalmazottja) aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Idegenforgalmi adóról szóló bevallás kitöltéséhez

Ezt a bevallást kell kitölteni annak az adózónak, aki kereskedelmi szálláshely, üdülıépület
üzemeltetıje, szervezett üdültetésre üdülıt tart fenn, fizetıvendéglátás keretében szálláshelyet
ad ki vendégek részére, közvetlenül vagy üdülésre más módon fogad – ellenértékért vagy
ingyenesen – olyan vendéget, akinek idegenforgalmi adót kell fizetni.
Az 1. ponthoz:
Ebbe a rovatba a bevallott idıszakot kell megjelölni
A 2. ponthoz:
Ebbe a rovatba annak a magánszemélynek vagy vállalkozónak/vállalkozásnak a nevét kell
beírni, amely üzemeltetınek, fenntartónak, szállásadónak, közvetítınek illetıleg
tulajdonosnak minısül. Címként olyan helyet kell megjelölni, ahol az adóbeszedésre
kötelezett elérhetı. Ebbe a rovatba a szálláshely pontos címét kell feltüntetni, a távollakó
kötelezett esetében a helyi megbízott nevét és címét is.
A 3. ponthoz:
Az adókötelezettség az érkezés napján áll be. Ennek megfelelıen az érkezés napjától az
eltávozás (a szállás igénybevételének megszőnése) napjának 24. órájáig kell
személyenként számítani az adó alapjául szolgáló vendégéjszakák valamint az
adóköteles vendégéjszakák számát. Ez után kell az önkormányzat által meghatározott
adótétellel kiszámítani a beszedett, befizetett adó összegét és kell beírni havonkénti
bontásban. Részletezni kell a mentesség jogcímei szerint a mentes éjszakákat.
A helyi adókról rendelkezı többszörösen módosított 1990. évi C. törvény
31. § A. és 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség (idegenforgalmi
adó)
alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvıbeteg szakellátásban részesülı vagyaz egészségügyi,
szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsıfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati
kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezı
vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzı vállalkozó esetén
vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott
munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
magánszemély,

