
1. számú melléklet az 12/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelethez 

Bevallás1 
Az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén 

(Benyújtandó az adóbeszedésre kötelezett által a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. 

Településenként egy bevallást kell leadni.) 

I. Bevallott időszak      20..…. .év …………………………. hónap 

II. Az adó beszedésére kötelezett 

1. Adózó neve (cégneve):…………………………………………………………………………………………................ 

2. Születési  helye:……………………............................................................ város/község 

   ideje: ………..év …….hó …..nap 

3. Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………. 

4. Adóazonosító jele: ………………………………. 

5. Statisztikai számjele: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ 

6. Pénzintézeti számlaszáma:………………………………………………………………………………………………….. 

7. Székhelye, lakóhelye: ………………................ város/község ………………………..út/utca …………hsz. 

8. A szálláshely elnevezése: ……………………………………………………………………………………………………… 

9. Szálláshely címe: …………………............. város/község ………………………..út/utca ……………….hsz. 

10. Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 

11. Bevallás benyújtójának elérhetősége: ………………………………………………... 

III. Adóalap 

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka: ………………db 

 

2. Ebből mentes vendégéjszakák (a+b+c+d+e+f+g+h): ………………db 

a. 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák …………………db 

b. Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben 

ellátott magánszemély által eltöltött vendégéjszakák                                                                                  

…………………db 

c. Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, 

szakképzés keretében az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó 

magánszemély által eltöltött vendégéjszakák         

…………………db 

d. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák …………………db 

e. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák …………………db 

f. 

 

 

 

g. 

 

 

 

 

 

 

h. 

A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, illetve ideiglenes jellegű 

iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vállalkozási tevékenység, vagy a vállalkozó 

munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi 

területén tartózkodó magánszemély által eltöltött vendégéjszakák                  

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 a Polgári Törvénykönyv 

szerinti hozzátartozója. 

Egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken 

vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez 

kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy. 
 

…………………db 

 

 

 

..……………….db 

 

 

 

 

 

 

.……………….db 

3. Adóköteles vendégéjszakák: (1-2):     ………………db 

4. Fizetendő adó (3. sor x 400,- Ft/db):   .………………Ft 

5. Vendégek száma: .………………fő 
      

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

megfelelnek. 

Dátum:………………………………..            ……………………………………………………………………………….                                                

beszedésre kötelezett vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

                                                
1 Módosította az 14/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2018. január 1. 


