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Statisztikai számjel:
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Adókülönbözet kiszámítása
IDEGENFORGALMI ADÓ KÜLÖNBÖZET KISZÁMÍTÁSA *:
Bevallásban eredetileg feltüntetett adat

Módosított adat

FT

FT
Változás (+/‐):
FT

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK ÖSSZEGE*:
FT

Idegenforgalmi adóbevallás benyújtására előírt határidő

.

.

Önellenőrzés nyilvántartásba vételének dátuma

.

.

Eltelt napok száma

.

.

Az önellenőrzés okát, szöveges indoklását és az önellenőrzési pótlék számításának menetét
kérjük mellékelni! Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

,

év

hó

nap

cégszerű aláírás

*Adóalap részletezés a következő lapon kell levezetni!

ÖNELLENŐRZÉSSEL ÉRINTETT 2013. ÉV

HAVI MÓDOSÍTOTT IFA RÉSZLETEZÉSE

III. Adóalap
1.

Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka:

db

2.

18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák:

db

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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:
Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött
vendégéjszakák:
Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által
eltöltött vendégéjszakák:
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:
Nyíregyházán lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
által eltöltött vendégéjszakák:

db

db
db
db
db
db
db
db

11.

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

db

12.

Fizetendő adó (11. sor. X 300,‐Ft/db):

Ft

13.

Vendégek száma:

fő

TÁJÉKOZTATÓ
Bevallott idegenforgalmi adó helyesbítéséhez
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) lehetővé teszi az adózó számára az önadózás
keretében megállapított kötelezettség (elévülési időn belüli) önellenőrzéssel történő helyesbítését. Az Art. 13. §
(1) bekezdése alapján az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre, ha e törvény másként nem
rendelkezik. Az önellenőrzési folyamat több részelemből áll. Az első a hiba feltárása, ezt követi a
nyilvántartásba vétel, majd a bevallást korrigáló önellenőrzési lap benyújtása és a befizetés.
Az Art. 49. § alapján az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot az
adózó helyesbítheti. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az
adóalapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más
elírás miatt az adó alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja. Nem minősül
önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási
kérelmét az adóhatóság elutasítja. Az adózó az adókedvezményt utólag önellenőrzéssel érvényesítheti,
illetőleg veheti igénybe.
Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó ‐ a vizsgált időszak tekintetében ‐ önellenőrzéssel nem
helyesbíthető. Az adóhatóság által utólag megállapított adót az adózó nem helyesbítheti.
Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a
helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adó megállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet
helyesbíteni. Az önellenőrzés az adóalap, a feltárt adó, és ‐ ha törvény előírja ‐ az önellenőrzési pótlék
megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, valamint a pótlék bevallása és egyidej6 megfizetése,
illetőleg az adó igénylése.
Az önellenőrzéssel feltárt adót és költségvetési támogatást a feltárás időpontjában nyilvántartásba kell
venni. A nyilvántartásból ki kell tűnnie az eredeti bevallási kötelezettség és a helyesbítés időpontjának, a
helyesbített adó alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges
indokolását, valamint az önellenőrzési pótlék számítását. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az
elévülési időn belül meg kell őrizni.
A helyesbített adóalapot, adót a helyesbítéstől számított 15 napon belül e nyomtatványon (önellenőrzési
lap) kell bevallani.
Önellenőrzéssel csak azt az adót helyesbíteni, amely helyesbítésének összege az 100 forintot meghaladja.
A helyesbített adó és a megállapított önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával
egyidejűleg esedékes. Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani,
sem megfizetni nem kell.
Ha az adózó az adót az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot
fizet.
Az önellenőrzési pótlékot a bevallott és a helyesbített adó összegének különbözete után az adózó állapítja
meg, és a bevallással egyidejűleg fizeti meg.
Az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%‐ának, ugyanazon bevallásnak ismételt önellenőrzése
esetén 75%‐ának megfelelő mértékben kell felszámítani a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő
első naptól a helyesbítés nyilvántartásba történő feljegyzésének napjáig. Ha az önellenőrzés pótlólagos
adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi
önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendő pótlék összegét az általános szabályok szerinti
mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot, magánszemély esetében az 1000 forintot meghaladó
összeget nem kell bevallani és megfizetni. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem
eredményez, mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adó a következő elszámolási időszakban levonható
adónak minősült volna, az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre
felszámítható késedelmi pótlék összegét.
Az önellenőrzési pótlék kérelemre akkor mérsékelhető, ha az adózó tévedését olyan körülmények
bizonyításával menti ki, amelyek egyébként megalapoznák a bírságmérséklést is.

Az adózó az önellenőrzéssel megállapított helyesbített adóalap, adó bevallásával mentesül az adóbírság,
mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az
önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól.
Az idegenforgalmi adó különbözetet Nyíregyháza MJV Önkormányzat
Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlára (11744003‐15402006‐03090000),
az önellenőrzési pótlékot Nyíregyháza MJV Önkormányzat
Pótlék beszedési Számlára (11744003‐15402006‐03780000) kell teljesíteni.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, további felvilágosítást Nyíregyháza
MJV Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, kérhet.

