
Átvétel dátuma:……….év………………hó…..nap 
Átvette:……………………………………………. 
 

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁSA 

Vendégéjszakán alapuló adózás esetén 
 

20…. év..............hónapban  
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint Szihalom Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének módosított 19/2015.(XI.26.) számú rendelete alapján 
 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén 
legalább egy vendégéjszakát eltölt, illetve azt az adóbeszedésre kötelezettet (szállásadót) aki az adó beszedését 
elmulasztotta. (Az adófizetési kötelezettség alóli mentesség jogcímei a második oldalon találhatók.) 

 
 

1./    Az adó beszedésére kötelezett (szállásadó): 
 
 Neve:..................................................................……....................................................... 

 Adószáma, vagy adóazonosító  jele:…….........…............................................................                                                                         

 Magánszemély születési helye és ideje:....….................................................................... 

            Anyja neve:…………………………………………………………………………………...   

          Lakcíme:...............................................…..…................................................................... 

           Engedély száma:………………………………………………………………………… 

 

2./     A szálláshely címe:............................................................................................................... 
          
3./    Adóköteles vendégéjszakák száma:......................................…............................................ 

Adóköteles vendégéjszaka: a vendégként eltöltött – éjszakát is magába foglaló vagy így 
elszámolt legfeljebb 24 óra . (Részletezése az 1. sz. mellékletben, melynek kitöltése a 
megváltozott jogszabály szerint KÖTELEZ Ő!) 

 
4./    Az adó összege:.....................................................................…............................................ 
        (Adóköteles vendégéjszakák száma x 300.- Ft) 
 
5./    Adómentes vendégéjszakák száma:......................................…............................................ 

   (Részletezése az 2. sz. mellékletben, melynek kitöltése KÖTELEZŐ!)  

 
Figyelem: Az adóbevallási kötelezettség elmulasztása miatt az 2003. évi XCII. törvény 172. § 
(1) bekezdése alapján a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig 
terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 
 
 
Dátum:......................................................... 
 
        ..................................................... 

        (cégszerű)  aláírás 



          1. sz. melléklet 
A D Ó K Ö T E L E S 

 
Vendégek 
száma (fő) 

Vendégéjszakák 
száma 

Belföldi 
 

Külföldi Belföldi Külföldi 

  
 

  

 
          2. sz. melléklet 

A D Ó M E N T E S 
 

Vendégek 
száma (fő) 

Vendégéjszakák 
száma 

ADÓMENTESSÉG 
JOGCÍME* 

Htv. 31. § Belföldi Külföldi Belföldi Külföldi 
a.) pontja     

b.) pontja     

c.) pontja     

d.)pontja     

e.) pontja     

      Összesen:     

 
ADÓMENTESSÉG JOGCÍME: 

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; 

b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy 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, továbbá 

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 a 
Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója; 

e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi 
személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy. 

Az  idegenforgalmi adót az adó beszedőjének a beszedést követő hó 15-ig kell bevallania és 
egyidejűleg megfizetnie az alábbi számlaszámra: 61900112-15100766 Szihalom Községi 
Önkormányzat. tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla 

 
Levelezési cím: 3377 Szihalom, Hunyadi u. 78. Tel/fax.:(36)492-000 18. mellék                      


