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Önkormányzat
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Pénzügyi Osztály Adócsoport
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Bevallás Idegenforgalmi Adóról „B” Betétlap
Vendégéjszakára eső szállásdíjon alapuló adózás esetén

Szálláshelyenként kell betétlapot benyújtani

 

I. Szálláshely címe

Irányítószám Város/Község Közterület Közterület jellege

Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó
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II. Az adóalap

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszakák szállásdíja

Ft

2. 18 év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja

Ft

3. gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély

4. közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati 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

Ft

5.  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 a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója

Ft

6.  egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy

Ft

7. 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

Ft

8. Adóköteles vendégéjszakák szállásdíja [1-2-3-4-5-6-7]

Ft

9. Önkormányzati rendeleti mentesség címen mentes: Ft

10. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett adóköteles vendégéjszakák szállásdíja (8-9) 

Ft

11. Számított adó (adóalap 4%-a)

Ft

12. Önkormányzati rendeleti kedvezmény címen kedvezmény: Ft

13. Fizetendő adó (11-12)

Ft

III. Nyilatkozat

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek

Helység Dátum Adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője (meghatalmazottja)
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