KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Bajót község rendszeresített „Adóbevallás az idegenforgalmi adóról” megnevezésű
nyomtatványhoz

Bajót község illetékességi területén idegenforgalmi adó került bevezetésre, a 20/2016 (XI.17.)
sz. KT. rendelete, valamit az 1990. évi C törvény alapján.
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft.
Ezt a bevallást kell kitölteni annak az adózónak, aki kereskedelmi szálláshely, üdülőépület
üzemeltetője, szervezett üdültetésre üdülőt tart fenn, fizetővendéglátás keretében
szálláshelyet ad ki vendégek részére, közvetlenül vagy üdülésre más módon fogad –
ellenértékért vagy ingyenesen – olyan vendéget, akinek idegenforgalmi adót kell fizetni.

Előlap
Az előlap adatai automatikusan előtöltődnek, amennyiben Ön korábban ügyfélkapu belépésével
azonosította magát a rendszerben. Ezek az adatok módosíthatóak.
Az előlapon a beküldő adatait kell feltüntetni.

Főlap
A I. pont: A bevallott időszak, a betétlapok száma és a fizetendő idegenforgalmi adó összege
Ebben a pontban kell jelölni a bevallott időszak, a betétlapok száma és a fizetendő
idegenforgalmi adó összegét
A II. ponthoz: Az adóbeszedésére kötelezett
Ebbe a rovatba az adóbeszedésre kötelezett adatait kell beírni (annak a magánszemélynek
vagy vállalkozónak a nevét kell beírni, amely üzemeltetőnek, fenntartónak, szállásadónak,
közvetítőnek illetőleg tulajdonosnak minősül.)

„A” jelű betétlap
A I. pont: A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a
szálláshely, ingatlan címe
A szálláshely címét kell beírni.
A II. pont: Az adó kiszámítása
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1. pont: Tárgyhavi összes vendégéjszakák száma (db)
Az adókötelezettség az érkezés napjától az eltávozás (szállás igénybevételének megszűnése)
napjának 24. órájáig tart. Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgyhavi összes megkezdett
vendégéjszakák számát.
2. pont: Akkor nem terheli idegenforgalmi adófizetési kötelezettség, ha a szálláshely szerinti
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik (Htv. 30. §
(1) bek. a) pont)
3. pont: Törvény alapján menetes vendégéjszakák száma összesen (db)
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3/A. §, 31.§ szerinti
adókötelezettség (idegenforgalmi adó) alól mentes
3.1. Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más résztvevő államainak,
Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői személyi
állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai
szolgálatban lévő és polgári állományú személyek által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja
(Htv. 3/A. § (2) a) pont).
3.2.-3-11. sorok:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély,
b) az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély,
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség
teljesítése vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának
(2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy
ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat
illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
d) aki 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 hozzátartozója
/Ptk. 8: 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint/
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag
az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából – eltöltött egyházi személy,
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy
hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a
szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy
rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen,
feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább
egybefüggő 30 nap. Az adómentesség jogcímének a beszedésre kötelezett adózói
nyilvántartásaiból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
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4. pont: Önkormányzati rendelet alapján mentes vendégéjszakák száma összesen (db)
Önkormányzati rendelet mentességet nem tartalmaz.
5. pont: Adóköteles vendégéjszakák száma összesen (db)
A tárgyhavi összes szállásdíj (1. sor) csökkentve az adómentes szállásdíjak (2,3,4. sorok)
összegével.
6. pont: Számított idegenforgalmi adó összege (forintban)
Az adóköteles szállásdíj (5. sor) és az adómérték szorzata. Az idegenforgalmi adó mértéke
2019-ben 150 forint / fő / éjszaka. A fizetendő (beszedett) adót a beszedést követő hónap 15.
napjáig kell befizetni Bajót község Önkormányzata 58600465-11243409 számú idegenforgalmi
adó beszedési számlájára.
7. pont: Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege (forintban)
Önkormányzati rendelet kedvezményt nem tartalmaz.
8. pont: Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege
Tisztelt Adózó!
Amennyiben az adatbejelentés kitöltése során további segítségre van szüksége, úgy fáradjon
be hivatalunkhoz, 2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 147, vagy 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.
címekre ügyfélfogadási időben:
kedd 8-15 ig
szeda:8-12-ig
csütörtök 8-15-ig
vagy a 33/ 502-920 számon elérhető vagyok.
Tisztelettel:
Valek Anett
adóügyi előadó

