BEVALLÁS
az idegenforgalmi adóról
FŐLAP
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet alapján

Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:

I. Bevallott időszak

év

2

hó

0

____________________________
az átvevő aláírása

nap

év

hó

II. Az adóbeszedésre kötelezett
1. Neve (cégneve):
2. Születési helye:

város/község,

ideje:

év

hó

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

‐

Adószáma:

‐

5. Statisztikai számjele:

‐

‐

‐

6. Pénzintézeti számlaszáma:

‐

‐

7. Lakóhelye, levelezési címe:
8. Telefonszáma:

E‐mail címe:

9. A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:

III. A szálláshelyenként benyújtott betétlapok száma:

db

Ft

IV. A településre fizetendő idegenforgalmi adó teljes összege:

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

hó

nap

_________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:____________________________
2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:
_________________________________________________________
3. Adóazonosító száma:______________________________________
4. Bizonyítvány/igazolvány száma:______________________________

Jelölje X‐szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, bevallás aláírására
jogosult állandó meghatalmazott:
Jelölje X‐szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:
Jelölje X‐szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi
képviselő:

nap

2

„A” jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén
(Szálláshelyenként kell betétlapot benyújtani.)

Szálláshely címe:
közterület

közterület jellege

hsz.

ép.

lh.

em. ajtó

Adóalap
1.

Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka:

db

2.

18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák:

db

3.
4.

Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő, vagy szociális intézményben
ellátott magányszemély által eltöltött vendégéjszakák:
Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban
álló, szakképzésben résztvevő által eltöltött vendégéjszakák:

db
db

5.

Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák:

db

6.

Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák:

db

7.
8.
9.
10.
11.

Nyíregyházán székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó, vagy alkalmazottja,
munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakái:
Ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója
munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakái:
Nyíregyházán üdülőtulajdonnal, ‐bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá a
lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák:
Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken az egyházi személy
által eltöltött vendégéjszakák:
Nyíregyházán lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött
vendégéjszakák:

db
db
db
db
db

12.

Adóköteles vendégéjszakák (1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐10‐11):

db

13.

Fizetendő adó (12. sor. X 300,‐Ft/db):

Ft

14.

Vendégek száma:

fő
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A bevallás benyújtásának és az idegenforgalmi adó megfizetésének 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.
Főlap
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. pontok:

Annak a magánszemélynek, egyéni vagy társas vállalkozónak a pontos azonosításához
szükséges adatait kell itt feltüntetni, aki üzemeltetőnek, fenntartónak, szállásadónak,
tulajdonosnak minősül.

III. rész

Annak a magánszemélynek, egyéni vagy társas vállalkozónak, aki több szálláshelyen végez
szálláshely szolgáltatási tevékenységet, az idegenforgalmi adóról szálláshelyenként betétla‐
pot kell kitölteni.

IV. rész

Az „A” jelű betétlap 13. sorában szereplő összeg. Amennyiben az adózó több „A” jelű
betétlapot nyújt be, úgy ezen pontban a betétlapok 13. sorában szereplő összegeket
összesítve kell feltüntetni.

„A” jelű betétlap
I.

rész

A szálláshely címét kell feltüntetni.

Adóalap
1. pont:

Havonként bevallási kötelezettség alá tartozik a tárgyhavi összes megkezdett
vendégéjszaka.

2‐11. pontok:

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

12. pont:

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

13. pont:

Fizetendő adó: Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként
300,‐Ft. A 12. pontban feltüntetett adóköteles vendégéjszakák számát 300,‐Ft‐tal kell
megszorozni, ennek eredményét kell ebben a sorban feltüntetni.

14. pont:

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
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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 Hivatal
Adóosztály

