E TYEKI P OLGÁRMESTERI H IVATAL
P ÉNZÜGYI CSOPORT
H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698  Fax: 06-22/353-655
E-mail: ado@etyek.hu

BEVALLÁS
az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
(Benyújtandó az adóbeszedésre kötelezett által a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.
Településenként egy bevallást kell benyújtani)

A bevallást kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!

I.

Bevallott időszak
év

II.

hó

Az adó beszedésre kötelezett

1. Neve (cégneve): ……………………………………………………………………………………..
2. Születési helye, ideje:……………………………………….

év

hó

nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………..
4. Adóazonosító jele:

- -

Adószáma:

-

5. Statisztikai számjele:

-

-

6. Pénzintézeti számlaszáma:

-

-

7. Székhelye, lakóhelye: ……… (irányítószám) ………………………………………..…(város,
község) …………...................(közterület) ............ (közterület jellege) …… (házszám) ……..
(épület/lépcsőház) ……(emelet) …… (ajtó)
8. Levelezési címe:

……… (irányítószám) …………………………………………..…(város,

község) ……….......................(közterület) ............ (közterület jellege) …… (házszám) ……..
(épület/lépcsőház) ……(emelet) …… (ajtó)
9. Telefonszáma: ........................................................, e-mail címe: ....................................................
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III. Adóalap
1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka:

………………..db

Ebből:
2. 18 év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák:

………………. db

3. A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély

: ….….…. db

4. a közép- és felsőfokú 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 rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti
tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója
által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
magánszemély
5. aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a
használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával
rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag
használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója

………………..db

6. az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti
tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy

………………..db

7. összes mentes terület (2, 3, 4, 5. 6)

………………. db

8. Önkormányzati rendeleti (törvényi) mentességgel csökkentett vendégéjszaka, azaz adóköteles
vendégéjszaka (1-7):

………………. db

9. Számított adó (8. sor * 270,-Ft/db):

…………………………….. Ft

10. Fizetendő adó:

…………………………….. Ft

IV.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Kelt, ............................. (helység) ....... (év) .................... (hónap) ..... (nap)
.......................................................
beszedésre kötelezett vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása (cégek esetében cégszerű aláírás)
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Etyek Község Önkormányzatának közigazgatási területén beszedett helyi idegenforgalmi adóval kapcsolatosan
benyújtandó bejelentkezés/változás-bejelentés és adóbevallás nyomtatványok kitöltéséhez

A helyi adókról szóló 1990. évi törvény (Htv.) felhatalmazásával alkotott Etyek Község Önkormányzatának
32/2012. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelete (Har.) alapján az adóbeszedésre kötelezettnek az általa
beszedett idegenforgalmi adóról a beszedést követő hó 15-éig adóbevallást kell benyújtania.
Az önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet
magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed.
Az adó-megfizetési kötelezettséget az adó beszedésére kötelezettnek akkor is teljesítenie kell, ha annak
beszedését elmulasztotta. (Htv. 34.§ (2) bek.)
Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 19.§ (1) bek., valamint a 19.§ (2), (4)
bekezdései szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül beadott bevallás nem kerül feldolgozásra. A
bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye.
(Art. 19.§ (2) bek. Az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a
tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az
önkormányzati adóhatóságnál. Art. 19.§ (4) bek. az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét a kötelezettség keletkezésétől
számított 15 napon belül akkor is be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz, ha más adókötelezettség nem terheli.)

A bejelentési kötelezettség megtételét követően a bevallásokat havonta, a hónap kezdőnapjától az utolsó
napjáig terjedő időszakban beszedett helyi idegenforgalmi adóról kell készíteni.
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 270,-Ft.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§ 28-30. , 46. pontjai alapján:
szálláshely: egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra
és tartózkodásra szolgál;
szállásdíj: a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül;
vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.

Az adóbeszedésre kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amelyből megállapítható a
szállást igénybevevő személyek és az eltöltött vendégéjszakák száma.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, valamint a
beszedett adó összegét.
Az adóbeszedésre kötelezettet akkor is terheli a bevallási kötelezettség, ha egy adott bevallási időszakban
(hónapban) kizárólag fizetési kötelezettség alól mentes személy(ek) részére biztosítanak szálláshelyet, azaz az
eltöltött vendégéjszakák után adót fizetni nem kell.
A Htv. 31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú 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 rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző
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vállalkozó esetén vállalkpozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott
munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati
jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában
álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].
A fizetendő beszedett – és bevallásra kötelezett – adó összege a tárgyhavi összes vendégéjszaka (db)
csökkentve a figyelembe vehető törvényi mentes vendégéjszakák (db) számával, és szorozva az adó helyi
rendeletben meghatározott mértékével.
Az idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell befizetni a Etyek Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 12001008-00138460-01100006 Idegenforgalmi adó Beszedési Számlájára.
Amennyiben a bejelentkezést követően valamely adatában változás áll be, akkor annak bejelentését a
változás-bejelentési nyomtatványon tehetik meg.
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