1. melléklet a 33/2010 (XII.22) önkormányzati rendelethez
Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról
Vendég neve
Állandó lakcíme
Születési hely, dátum
Érkezés napja
Távozás napja
Eltöltött vendégéjszakák száma
Adómentesen eltöltött vendégéjszakák (Htv. 31.§)
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély;
c)/1 a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy
bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése céljával az
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
Vállalkozás neve:
c)/2 a településen székhellyel, vagy
telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet
Újpesti székhely/telephely:
végző vállalkozó esetén vállalkozási
tevékenység vagy ezen vállalkozó
munkavállalója által folytatott
Vagy ideiglenes iparűzési
munkavégzés céljából az önkormányzat
tevékenység fajtája:
illetékességi területén tartózkodó
magánszemély,
Adószáma:
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 hozzátartozója [Ptk. 8: 1 § (1.) 1.2].
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi
személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi
személy.
f) 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 szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből
fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való
szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
A mentesség megfelelő jogcím „oszlopánál” „X” jellel kell a vendégnek a jelölést megtennie.
Kelt: Újpest, 201 . év

hó

nap.
Vendég aláírása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 30. § (1) a) alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki
nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A Htv. 32. § a) 2.
pontja szerint az adó alapja a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett
vendégéjszakára eső szállásdíj. A Htv. 52.§ 30. pontja szerint vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában
foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.
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Önellenőrzéssel érintett 2013. év
havi
vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken alapuló adó részletezése
I. Szálláshely címe:_________________________________________________________város/község
________________közterület_________közterületjellege____hsz.__ép.__lh.___em.___ajtó

II. Adóalap

Eredeti

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja:

Módosított
Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

11. A településen lakóhellyel rendelkező által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

12. Adóköteles szállásdíj (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):

Ft

Ft

13. Önkormányzati rendeleti mentesség
______________________________________címen mentes

-------------------------------Ft

------------------------------Ft

14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett adóköteles
szállásdíj (12-13)

-------------------------------Ft

-----------------------------Ft

Ft

Ft

-----------------------------Ft

------------------------------Ft

Ft

Ft

2. 18. alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
3. Gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális
intézményben eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
4. Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló,
szakképzésben résztvevő által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:
6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:
7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó, vagy
munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakái
szállásdíja:
8. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy
munkavállalója munkavégzése
miatt eltöltött vendégéjszakái szállásdíja:
9. A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező
magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek
hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
10. Az egyház tulajdonában lévő épületben, telken az egyházi
személy által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

15. Számított adó (14. sor *……. %)
16. Önkormányzati rendeleti kedvezmény
_________________________ címen mentes
17. Fizetendő adó (15-16)
III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység

év

hó

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:
Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására
jogosult állandó meghatalmazott:
2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:
3. Adóazonosító száma:

4. Bizonyítvány / igazolvány száma:
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Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi
képviselő:

Önellenőrzés az idegenforgalmi adóról
FŐLAP
(Benyújtandó az adóbeszedésre kötelezett által Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat adóhatóságához.)

201. év  hónap idegenforgalmiadó helyesbítéséhez

I.

Bevallott időszak:

II.

Az adó beszedésre kötelezett
1.

Neve (cégneve): _________________________________________________________

2.

Születési helye: ______________________ ideje

3.

Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________

4.

Adóazonosító jele:
Adószáma:

5.

 év  hó  nap

-

Székhelye,Lakóhelye:

-

_______________________ város/község

________________közterület_________közterületjellege____hsz.__ép.__lh.___em.___ajtó
6.

Levelezési címe:

_______________________ város/község

________________közterület_________közterületjellege____hsz.__ép.__lh.___em.___ajtó
7.

III.

Telefon: __________________________, email

címe: _____________________________

Adószámítással kapcsolatos adatok

Idegenforgalmi adó különbözet kiszámítása
Bevallásban eredetileg feltüntetett adat

Módosított adat

____________________________Ft

________________________________ Ft

Változás (+/-) : __________________________ Ft



IV.

A szálláshelyenként benyújtott betétlapok száma:

V.

A településre fizetendő idegenforgalmi adó teljes összege: _____________________ Ft.
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db

VI.

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

_______________  év  hó  nap

_________________________

helység

beszedésre kötelezett vagy képviselője
(meghatalmazott) aláírása
1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ________________________________________________________________________________________
2. Adótanácsadó, Adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:__________________________________________________________________
3. Adóazonosító száma:__________________________________ 4. Bizonyítvány/Igazolvány száma: ____________________________________
5. Jelölje X-szel, az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
 meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
 adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
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Önellenőrzéssel érintett 2014. év
havi „B” jelű betétlap
vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken alapuló adó részletezése
(Szálláshelyenként kell betétlapot benyújtani.)
I.

Szálláshely
címe:_________________________________________________________város/község
________________közterület_________közterületjellege____hsz.__ép.__lh.___em.___ajtó

II. Adóalap

Eredeti

Módosított

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja:

Ft

Ft

2. 18. alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által
eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozó, vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakái szállásdíja:
8. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó
vagy munkavállalója munkavégzése
miatt eltöltött vendégéjszakái szállásdíja:
9. A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező
magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek
hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben,
telken az egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:
11. A településen lakóhellyel rendelkező által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

12. Adóköteles szállásdíj (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):

Ft

Ft

13. Önkormányzati rendeleti mentesség
______________________________________címen mentes

-------------------------------Ft

------------------------------Ft

14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett
adóköteles szállásdíj (12-13)

-------------------------------Ft

-----------------------------Ft

Ft

Ft

-----------------------------Ft

------------------------------Ft

Ft

Ft

3. Gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális
intézményben magánszemély által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:
4. Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló,
szakképzésben résztvevő által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:

15. Számított adó (14. sor *……. %)
16. Önkormányzati rendeleti kedvezmény
_________________________ címen mentes
17. Fizetendő adó (15-16)
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Önellenőrzéssel érintett 2015. év
havi „B” jelű betétlap
vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken alapuló adó részletezése
(Szálláshelyenként kell betétlapot benyújtani.)
I.

Szálláshely
címe:_________________________________________________________város/község
________________közterület_________közterületjellege____hsz.__ép.__lh.___em.___ajtó

II. Adóalap

Eredeti

Módosított

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja:

Ft

Ft

2. 18. alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által
eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozó, vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakái szállásdíja:
8. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó
vagy munkavállalója munkavégzése
miatt eltöltött vendégéjszakái szállásdíja:
9. A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező
magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek
hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben,
telken az egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:
11. A településen lakóhellyel rendelkező által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

12. Adóköteles szállásdíj (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):

Ft

Ft

13. Önkormányzati rendeleti mentesség
______________________________________címen mentes

-------------------------------Ft

------------------------------Ft

14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett
adóköteles szállásdíj (12-13)

-------------------------------Ft

-----------------------------Ft

Ft

Ft

-----------------------------Ft

------------------------------Ft

Ft

Ft

3. Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy
szociális intézményben magánszemély által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:
4. Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló,
szakképzésben résztvevő által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:

15. Számított adó (14. sor *……. %)
16. Önkormányzati rendeleti kedvezmény
_________________________ címen mentes
17. Fizetendő adó (15-16)

Kiadás: 1
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Önellenőrzéssel érintett 2016. év
havi „B” jelű betétlap
vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken alapuló adó részletezése
(Szálláshelyenként kell betétlapot benyújtani.)
I.

Szálláshely
címe:_________________________________________________________város/község
________________közterület_________közterületjellege____hsz.__ép.__lh.___em.___ajtó

II. Adóalap

Eredeti

Módosított

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja:

Ft

Ft

2. 18. alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által
eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozó, vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakái szállásdíja:
8. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó
vagy munkavállalója munkavégzése
miatt eltöltött vendégéjszakái szállásdíja:
9. A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező
magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek
hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben,
telken az egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:
11. A településen lakóhellyel rendelkező által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

12. Adóköteles szállásdíj (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):

Ft

Ft

13. Önkormányzati rendeleti mentesség
______________________________________címen mentes

-------------------------------Ft

------------------------------Ft

14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett
adóköteles szállásdíj (12-13)

-------------------------------Ft

-----------------------------Ft

Ft

Ft

-----------------------------Ft

------------------------------Ft

Ft

Ft

3. Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy
szociális intézményben magánszemély által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:
4. Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló,
szakképzésben résztvevő által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:

15. Számított adó (14. sor *……. %)
16. Önkormányzati rendeleti kedvezmény
_________________________ címen mentes
17. Fizetendő adó (15-16)

Kiadás: 1
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Önellenőrzéssel érintett 2017. év
havi „B” jelű betétlap
„B” jelű betétlap vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken alapuló adózás esetén
I.

Szálláshely

(Szálláshelyenként kell betétlapot benyújtani.)

címe:_________________________________________________________város/község
II.

________________közterület_________közterületjellege____hsz.__ép.__lh.___em.___ajtó

II. Adóalap

Eredeti

Módosított

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja:

Ft

Ft

2. 18. alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

3. Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott
fekvőbeteg által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
4. Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló,
szakképzésben résztvevő által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:

Ft

Ft

Ft

Ft

5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő, illetve a hozzátartozója
által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által
eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozó, vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakái szállásdíja:
8. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó
vagy munkavállalója munkavégzése
miatt eltöltött vendégéjszakái szállásdíja:
9. A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező
magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek
hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben,
telken az egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:
11. A településen lakóhellyel rendelkező által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

12. Adóköteles szállásdíj (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):

Ft

Ft

13. Önkormányzati rendeleti mentesség
______________________________________címen mentes

-------------------------------Ft

------------------------------Ft

14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett
adóköteles szállásdíj (12-13)

-------------------------------Ft

-----------------------------Ft

Ft

Ft

-----------------------------Ft

------------------------------Ft

Ft

Ft

15. Számított adó (14. sor *……. %)
16. Önkormányzati rendeleti kedvezmény
_________________________ címen mentes
17. Fizetendő adó (15-16)
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Önellenőrzéssel érintett 2018. év
havi „B” jelű betétlap
„B” jelű betétlap vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken alapuló adózás esetén
I.

Szálláshely

(Szálláshelyenként kell betétlapot benyújtani.)

címe:_________________________________________________________város/község
II.

________________közterület_________közterületjellege____hsz.__ép.__lh.___em.___ajtó

II. Adóalap

Eredeti

Módosított

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja:

Ft

Ft

2. 18. alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

3. Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott
fekvőbeteg által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
4. Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló,
szakképzésben résztvevő által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:

Ft

Ft

Ft

Ft

5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő, illetve a hozzátartozója
által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által
eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozó, vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakái szállásdíja:
8. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó
vagy munkavállalója munkavégzése
miatt eltöltött vendégéjszakái szállásdíja:
9. A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező
magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek
hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben,
telken az egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:
11. A településen lakóhellyel rendelkező által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja:

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

12. Adóköteles szállásdíj (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):

Ft

Ft

13. Önkormányzati rendeleti mentesség
______________________________________címen mentes

-------------------------------Ft

------------------------------Ft

14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett
adóköteles szállásdíj (12-13)

-------------------------------Ft

-----------------------------Ft

Ft

Ft

-----------------------------Ft

------------------------------Ft

Ft

Ft

15. Számított adó (14. sor *……. %)
16. Önkormányzati rendeleti kedvezmény
_________________________ címen mentes
17. Fizetendő adó (15-16)
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