Érvényes: 2013. március 01-től. Nytsz.: Pü/Adó/1/2013.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Taliándörögdi Kirendeltség
8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39.
Tel: 87/537-039 E-mail: t.dorogd@vazsonykom.hu
Ügyintéző: Horváthné Papp Katalin

Az Adóhatóság tölti ki!

  
Azonosító száma: 
__________________
Benyújtás, postára adás napja:

átvevő aláírása
BEVALLÁS

az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén Taliándörögd községben
(A bevallást a tárgyhónapot követő 15 napon belül, nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltve kérjük eljuttatni a
hivatal címére!)

évhó

I. Bevallott időszak:

Az
űrlap
kérjük nyomtatott
II. Az
adómezőit
beszedésére
kötelezett: nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!

__________________________________________________________
Születési helye, ideje:__________________________  év hó nap
BEVALLÁS
Anyja születésiaz
családi
és utóneve:______________________________________________
idegenforgalmi
adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
Neve (cégneve):

1.
2.
3.


--
számjele
:
---
Az5.űrlapStatisztikai
mezőit kérjük
nyomtatott
nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!
6.
Pénzintézeti számlaszáma:--
7.
Székhelye, lakóhelye:
__________________________________________város, község
(Kérjük,
elolvasni
Adóazonosító
jele:hogy bevallás kitöltése előtt szíveskedjék
Adószáma
: a kitöltési útmutatót.)

4.

9.

_________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó
Levelezési címe:
__________________________________________város, község
_________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó
Telefonszáma:__________________, e-mail címe:__________________

10.

Szálláshely címe:

8.

__________________________________________város, község

_________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó
III. Adóalap
1.Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka:
2.18 év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszaka:
3. Egészségügyi, szociális intézményben ellátott fekvőbeteg által eltöltött vendégéjszaka:
4. Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló,
szakképzésben résztvevő által eltöltött vendégéjszaka:
5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszaka:
6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszaka:
7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó, vagy munkavállalója
munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszaka:
8. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója
munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszaka:
9. A településen üdülőtulajdonnal, - bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá a

 db
 db
 db
 db
 db
 db
 db
 db

 db
10. Az egyház tulajdonában lévő ingatlanon, az egyházi személy által eltöltött vendégéjszaka: db
11. A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszaka:
 db
12. Adóköteles vendégéjszakák összesen (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):
 db
13. Fizetendő adó: (12. sor x 200 Ft/vendégéjszaka):
 Ft
lakásszövetkezeti tag, ill. ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszaka:

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
___________________,

   _______________________________________________

helység

.............................................................
Beszedésre kötelezett vagy képviselője

beszedésre kötelezett vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Tájékoztatás
az idegenforgalmi adóról
Tisztelt Szállásadó!
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 11/2019.(XI.30.) önkormányzati
rendelettel 2020. január 1. napjával bevezeti az idegenforgalmi adót.
Az önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján:
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Taliándörögd Község illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
A fizetendő adót a szállásdíjjal együtt a szállásadó, mint adóbeszedésre kötelezett szedi be.
A bevételről a vendég részére nyugtát vagy számlát kell kiállítani. A bizonylaton a szállásdíjat és az idegenforgalmi
adót (IFA) külön sorban kell feltüntetni.
Pl:
szállásdíj
20.000 Ft
IFA
1.000 Ft
összesen:
21.000 Ft
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft.
Az idegenforgalmi adót az adó beszedésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15-dik napjáig kell bevallania és
egyidejűleg Taliándörögd község Önkormányzat 73200017-11202000 számú Idegenforgalmiadó beszedési
számlájára készpénz-átutalási megbízáson vagy banki átutalással. A fizetendő idegenforgalmi adót az
adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
A bevallás benyújtható elektronikusan az önkormányzati portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu) a
„Bevallás az idegenforgalmi adóról ASP_ADO_035” űrlapon. Az idegenforgalmi adó hatálya alá bejelentkezés a
„Bejelentkezés, változásbejelentés ASP_ADO_BEJ” űrlapon.
A bevallás benyújtható papíron az „ifa bevallás” nyomtatványon, mely letölthető a www.taliandorogd.hu
(Önkormányzat-Letölthető nyomtatványok-Adónyomtatványok-ifa bevallás) oldalról.
A bevallásban szereplő adatoknak meg kell egyezni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
nyilvántartásában szereplő adatokkal!
Az adóbeszedésre kötelezettek (szállásadók) kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az adó alapja, a
mentességek és kedvezmények, illetve a fizetendő adó összege megállapítható. Ezt a nyilvántartást
(vendégkönyvet) a hasznosított (kiadott) lakó-, üdülőingatlannál kell tartani.
A Htv. 31. §-ának szabályai szerint adómentes:
a 18. életévét be nem töltött magánszemély,
a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély,
a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszonyba állók
aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője
A Htv. 31. §-ban szereplő mentességeken túl mentes az idegenforgalmi adó megfizetése alól az önkormányzat
illetékességi területén lakóingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemély és Polgári Törvénykönyv szerinti
hozzátartozója.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a beszedett és az önkormányzat felé befizetett idegenforgalmi adó minden1Ft-ja
után +1 Ft állami támogatást kap a település. Ezért kérünk minden érintett szállásadót az idegenforgalmi adó
maradéktalan beszedésére és befizetésére.
Taliándörögd, 2020. január 15.
Mohos József sk.
polgármester
Segítség:

Horváthné Papp Katalin

87/537-039

Takács Lászlóné sk.
jegyző

