KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A bevallás benyújtásának határideje:
az idegenforgalmi adó beszedését követő hónap 15‐e!
Az idegenforgalmi adóbevallást annak az adóbeszedésre kötelezettnek kell kitöltenie, aki a szálláshely
ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó; illetve a szálláshely vagy
bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni
jogosult az ott‐tartózkodás utolsó napján adóbeszedésre kötelezett. E bevallásban azokat a vendégeket
kell szerepeltetni, akik legalább egy vendégéjszakát töltenek a város közigazgatási területén. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló módosított 15/2003.(III.27.) KGY
rendelete szabályozza a város közigazgatási területére vonatkozó rendelkezéseket.
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.
I. rész

A bevallásban feltüntetett hónap az adóbeszedés hónapja. (Pl.: Április hóban a
vendégtől beszed a szállásadó idegenforgalmi adót, úgy azt legkésőbb május 15‐ig
kell bevallania. Ebben az esetben "04." hónapot kell feltüntetni.)

II. rész
1‐9. pontokhoz:

Annak a magánszemélynek, egyéni vagy társas vállalkozónak a pontos
azonosításához szükséges adatait kell itt feltüntetni, akik adóbeszedésre
kötelezettek.

III. rész
1. ponthoz:

Havonként bevallási kötelezettség alá tartozik a tárgyhavi összes megkezdett
vendégéjszaka.

2‐10. pontokhoz:

Az adómentes napok számát az adómentességre való jogosultságnak megfelelő
részletes bontásban kell szerepeltetni.

11. ponthoz:

Adóköteles vendégéjszakák: a vendégként eltöltött ‐ éjszakát is magába foglaló,
vagy így elszámolt ‐ legfeljebb 24 óra.

12. ponthoz:

Az
adó
mértéke
személyenként
és
vendégéjszakánként
300,‐Ft.
A 11. pontban feltüntetett adóköteles vendégéjszakák számát 300,‐Ft‐tal kell
megszorozni, ennek eredményét kell ebben a sorban feltüntetni.

13. ponthoz:

A bevallott hónapra vonatkozóan a vendégek számát kell feltüntetni.

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedőjének a beszedést követő hó 15‐ig kell
bevallania és egyidejűleg az adóhatósághoz megfizetnie az alábbi számlára:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt‐nél vezetett
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla

11744003‐15402006‐03090000
Az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban a – Magyar Nemzeti Bank által jegyzett – külföldi
pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. a Beszedésre kötelezett az
adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság
számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző év utolsó
napján érvényes – devizaárfolyamát veszi alapul.

Bevallási késedelem esetén az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv.
(továbbiakban: Art.) 172. § (1) bekezdése alapján magánszemély adózó 200.000,‐Ft‐ig, más adózó 500.000,‐
Ft‐ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az Art. 172. § (10) bekezdése alapján hibásan benyújtott
bevallás esetén magánszemély 20.000,‐Ft‐ig, más adózó 100.000,‐Ft‐ig terjedő mulasztási bírsággal
sújtható. Az Art. 172. § (14) bekezdésben foglaltak alapján, ha az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési
kötelezettségét elmulasztotta, vagy a beszedett adót nem fizette meg, késedelmi pótlék mellett 50 %‐ig
terjedő bírságot fizet. A bírság alapja a beszedni, illetőleg megfizetni elmulasztott adó összege.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
ADÓOSZTÁLY

