KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Polgármesteri Hivatalának a beszedett helyi idegenforgalmi
adóbevallás formanyomtatványhoz

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (Htv.)
felhatalmazásával alkotott Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület képviselő testületének 38/2010. (XII.2) sz.
rendelete alapján a beszedést követő hó 15-éig bevallást kell tennie. Az adó megfizetési kötelezettséget az adó
beszedésére kötelezettnek akkor is teljesíteni kell, ha azt a vendégtől elmulasztotta beszedni (Htv. 34. §. (2) bek.).
Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül beadott bevallás nem kerül feldolgozásra, a
mulasztás miatt bírság kiszabásának van helye.
FŐLAP
I. A BEVALOTT IDŐSZAK:

A bevallást havonta, a hónap kezdőnapjától az utolsó napjáig terjedő időszakban beszedett helyi idegenforgalmi adóról
kell elkészíteni. Kérjük az adóév bevallással érintett hónapját itt szíveskedjen megjelölni.
II. AZ ADÓBESZEDÉSRE KÖTELEZETT ADATAI:

1-7. Az előírt bejelentési kötelezettség teljesítése során bejelentett adatokat kérjük feltüntetni. Az adóazonosító jel az
állami adóhatóság által magánszemélyek részére adóigazolvánnyal kiadott, adóigazgatási eljárásban használt 10 jegyű
szám.
III. SZÁLLÁSHELYENKÉNT EGY BETÉTLAPOT KELL BENYÚJTANI, ITT A FŐLAPHOZ CSATOLT BETÉTLAPOK SZÁMÁT KELL
FELTÜNTETNI.
IV. A CSATOLT BETÉTLAPOK II.13. SORAINAK ÖSSZEGE

„B” BETÉTLAP
I.

SZÁLLÁSHELY CÍME

II.

AZ ADÓALAP

Helyi idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó fővárosi lakosként az
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
1.sor A tárgyhavi szállásdíjból származó összes bevétel az összes vendég által – minden megkezdett
vendégéjszakára vonatkozóan – fizetett, számlázott, a kötelező reggeli árával és egyéb szolgáltatásokkal csökkentett,
általános forgalmi adó nélküli szállásdíj összege. Az egyes hónapokra vonatkozó adókötelezettséget a
számlakibocsátás dátuma, illetve készpénzes fizetés esetén a pénz átvételének dátuma szerint kell meghatározni.
2-11.sor Nem kell az adót megfizetnie annak a személynek aki:
- nem töltötte be a 18. életévét;
- gyógyintézetben fekvőbeteg-szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
- közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, szakképzés keretében, hatóság
vagy bíróság intézkedése folytán, szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a fővárosban székhellyel vagy telephellyel
rendelkező, vagy a Htv. 37. § (2) bek. szerinti ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási
tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából tartózkodik a főváros
illetékességi területén;
- a fővárosban 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 Ptk. 685.§ b) pontja szerinti ) hozzátartozója.
- az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való
részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.
Az adómentesség jogcímének a beszedésre kötelezett adózói nyilvántartásból egyértelműen megállapíthatónak kell
lennie.
12. A tárgyhavi összes szállásdíj (1.sor) csökkentve az adómentes szállásdíjak (2-11. sorok) összegével.
13. Az adóköteles szállásdíj (12. sor) és az adómérték szorzata. Az idegenforgalmi adó mértéke 4%.
A fizetendő (beszedett) adót a beszedést követő hónap 15. napjáig kell befizetni a Belváros-Lipótváros
11784009-15505006-03090000 számú idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

