Bevallás
az idegenforgalmi adóról

FŐLAP
(Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához)

I. Bevallott időszak:

201… év …… hó

II. Az adó beszedésére kötelezett:
1. Neve (cégneve):………………………………………………………………………………
2. Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………..
3. Anyja születési családi és utóneve:.……………………...…………………………………..
4. Adószáma, adóazonosító jele:.…...…………………………………………………………..
5. Statisztikai számjele:..………………………………………………………………………..
6. Székhelye, lakóhelye:………...................................................................................................
7. Levelezési címe:……………...................................................................................................
8. Statisztikai számjele: ………………………………………………………………………..
9. Pénzintézet számlaszáma: .......................................................................................................
10. Ügyintéző neve:………..........................................................................................................
11. Telefonszáma: ...................................... e-mail címe:……...................................................
12. Szálláshely címe: ...................................................................................................................
13. Fizető vendéglátó engedély száma: ...………………………………………………………

III. Szálláshelyenként benyújtott betétlapok száma: ………. db

IV. A településre fizetendő idegenforgalmi adó teljes összege: ………………………. Ft

V. Felelőségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
……………………………., …………. év …. hó ……… nap

…………………………………………………
adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem:…………………………………….
2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:

Jelölja X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás
aláírására jogosult állandó meghatalmazott:


………………………………………………………………….…….
3. Adóazonosító száma: ……………………………………….............

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását
csatolta:



4. Bizonyítvány / igazolvány száma:………………………………….

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett
pénzügyi képviselő:



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

I. Szálláshely címe: …………………………………………………......................................

Adóalap:
1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszakák száma:

…………… db

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

…………… db

3. Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott fekvőbeteg által eltöltött
vendégéjszakák száma:

............... db

4. Közép és felsőfokú okt. intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló
szakképzésben részt vevő által eltöltött vendégéjszakák száma:
…………… db
5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák száma:

…………… db

6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéj. száma:…....….. db
7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó alkalmazottja, vagy
munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák száma:
…………… db
8. Ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója
munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák száma:
…………… db
9. A településen üdülőtulajdonnal, -bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá a
lakásszövetkezeti tag, ill. ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák száma: .….….. db
10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken az egyházi jogi személy
által eltöltött vendégéjszakák száma (kizárólag hitéleti tevékenységhez kapcs.): ..………… db
11. Településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák
száma:
…………… db
12. Adóköteles vendégéjszakák száma (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):

…………… db

13. Önkormányzati rendeleti mentes vendégéjszakák száma (70. életévüket betöltött
személyek által eltöltött vendégéjszakák száma):
…………… db
14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett adóköteles vendégéjszakák száma
(12-13):
…………… db
15. Fizetendő idegenforgalmi adó: (14. sor * 200,-Ft)

……………………. Ft

……………………………., 201... ........................... hó .....nap.

………………....................................................
adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Kitöltési útmutató
Az adókötelezettséget Bonnya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008. (XII.16.)
rendelete (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) szabályozza.
Az idegenforgalmi adóbevallást az adó beszedésére kötelezettnek kell kitölteni és az önkormányzati
adóhatóság részére megküldeni. Adóbeszedésre kötelezett, aki kereskedelmi szálláshely, üdülőépület
üzemeltetője vagy szervezett üdültetésre üdülőt fenntartó szerv, illetve fizetővendéglátás keretében
szállásadó, a fel nem soroltak alá tartozó, bármely ingatlan üdülés céljára történő bérbeadása esetén az
ingatlan tulajdonosa, aki – ellenértékért vagy ingyenesen – vendégek részére szállást biztosít.
E bevallásban azokat a vendégeket kell szerepeltetni, akik nem bonnyai állandó lakosok, és legalább
egy vendégéjszakát töltenek a település közigazgatási (illetékességi) területén belül.
FŐLAP
I. Bevallott időszak:
A bevallást az adóbeszedés hónapjáról kell beadni a hónapot követő hó 15. napjáig (pl. a január
hónapban eltöltött vendégéjszakákról elkészített bevallást legkésőbb február 15-ig kell az
önkormányzati adóhatóság részére megküldeni).
II. Az adó beszedésére kötelezett
Annak a magánszemélynek, egyéni vagy társas vállalkozónak a pontos azonosításához
szükséges adatait kell feltüntetni, aki üzemeltetőnek, fenntartónak, szállásadónak,
tulajdonosnak minősül.

1-8.

„A” jelű betétlap (Szálláshelyenként külön betétlapot kell kitölteni!)
Adóalap
1.

A bevallási időszak összes vendégéjszakáinak száma.
vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt legfeljebb 24 óra.

2-11. A bevallási időszakban az adókötelezettség alól mentes vendégéjszakák száma,
jogcímenként.
12.

A megkezdett vendégéjszakák száma, csökkentve a mentes vendégéjszakák számával.

13.

A bevallási időszakban az Önkormányzati rendelet alapján mentesített 70. életévüket
betöltött magánszemélyek által eltöltött vendégéjszakák száma.

14.

A bevallási időszakban
vendégéjszakák száma.

15.

A fizetendő idegenforgalmi adó megegyezik a számított adó összegével.

az

önkormányzati

mentességgel

csökkentett

adóköteles

Számított adó = az adóköteles vendégéjszakák száma szorozva az adómértékkel.
Az adó mértéke:
2009. január 1. napjától

200,- Ft/fő/vendégéjszaka

Az adót a beszedésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15-ig kell bevallania, és egyidejűleg
megfizetnie
Bonnya Község Önkormányzata Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számlájára:

11743112-15400028-03090000

