
IDEGENFORGALMI ADÓ bevallás 

Noszvaj 
Vendégéjszakán alapuló adózás esetén 

 

„Főlap” 
 

(Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) 

 

 

I. Bevallott időszak:   2022. év                 hó         

 

II. Az adó beszedésére kötelezett 

1. Neve (cégneve):______________________________________________________________     

2. Születési helye/ideje:________________________ _____város/község,    év            hó             nap 

3. Anyja születési családi és utóneve:_______________________________________________    

4. Adóazonosító jele:      , Adószám:                                                   

5. Székhelye, lakóhelye:            _______________________________      város/község 

___________ ______   ____közterület__    ___közterület jellege__  ___  hsz._ _ _ép._ __lh._ _em_  _  ajtó 

6. Levelezési címe: ____  _________________     ______________város/község 

___________ ______  ____közterület___   ____közterület jellege___ _ _hsz.__ _ép._  __lh._ _em_   _ajtó 

7. Bevallás benyújtójának neve:             

8. Telefonszáma:       , e-mail címe:        

        

III.  A szálláshelyenként benyújtott betétlapok száma:                   db 

 

IV. A településre fizetendő idegenforgalmi adó teljes összege:____________   __________Ft 

 

 

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

 
______________________         _________________________ 
       helység            év           hó           nap        az adózó vagy képviselője 
                    (meghatalmazottja) aláírása 
         

 

 

 

Önkormányzatunk idegenforgalmi adó számlaszáma: 62800259-11022231 

 

 
A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! 

 



„A” jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén 

(Szálláshelyenként kell betétlapot benyújtani.) 

I. Szálláshely címe:    ___________________________________        ____város/község 

___________________       _____közterület___    ____közterület jellege_ ____hsz.___ép.___lh.__em__    ajtó 
___    ____ hrsz. 

 

II. Az adó kiszámítása 

 

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszakák száma: 

2. Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén 

eltöltött vendégéjszakák száma {Htv.30. § (1) bek. a) pont} 

3. Törvény alapján mentes vendégéjszakák száma összesen:  

{3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9+3.10+3.11} 

3.1.  Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő 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 

száma {Htv. 3/A. §} 

3.2. A 18. életévet be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák száma {Htv. 

31. § a) pont} 

3.3. Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott  

magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák száma {Htv. 31. b) pont} 

3.4. A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján a  

településen eltöltött vendégéjszakák száma {Htv. 31. § c) pont} 

3.5. Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen eltöltött vendégéjszakák 

száma {Htv. 31. § c) pont} 
 

3.6. Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák száma {Htv. 31. § c) pont} 

 

3.7. Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák száma {Htv. 31. § c)} 

 

3.8. A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező iparűzési tevékenységet végző 

vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által 

folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák száma {Htv. 31. § c) pont} 

3.9. Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, 

lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti tag, a tulajdonos, a bérlő 

hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák száma {Htv. 31. § d) pont} 

3.10.Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag 

az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltött egyházi 

személy által eltöltött vendégéjszakák száma {Htv. 31. § e) pont} 

3.11. 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 feladatokat 

ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a 

településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap. 

4. Önkormányzati rendelet alapján mentes vendégéjszakák száma összesen: [4.1] 

 

5. Adóköteles vendégéjszakák száma összesen: (1-2-3-4): 

 

6.     Számított idegenforgalmi adó összege: 5. sor x 350,- Ft 

 

7.     Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege összesen:[7.1] 

 

8.     Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege (6.-7. sor): 
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III.Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek: 

 
______________________         _________________________ 
       helység            év           hó           nap        az adózó vagy képviselője 
                    (meghatalmazottja) aláírása 
 

A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! 
 


