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Bevallás idegenforgalmi adó utáni adókötelezettségről 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv (eljáró hatóság): Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 

Ügyintézés helye: Tiszaföldvár Bajcsy-Zs. út 2. Adóiroda 

Ügyintéző: Boros Márta 

Elérhetősége: 06-56-470-017  - Adóügyek 5. mellék 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kitöltött idegenforgalmi adó bevallás (Főlap és „A” betétlap) , több tulajdonos vagy haszonélvező esetén 

megállapodás, adásvételi szerződés, ha rendelkezésre áll, akkor tulajdoni lap. A személyazonosságot igazoló 

okmányok, illetve az adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány. Képviseleti joggal, meghatalmazotti státussal 

rendelkező ügyfelek eljárásához szükséges a képviseleti jogot, meghatalmazást bizonyító okiratok. 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj:  

A bevallás benyújtása illetékmentes. 

Eljárási szabályok: 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén 

legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján mentes: 

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; 

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. 
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Önkormányzati rendelet szerinti mentesség: Nincs. 

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 390.-Ft. 

A fizetendő adót: 

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, 

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal 

rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. 

Az adóbeszedésre kötelezett a fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik 

befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell 

adóbevallást benyújtani. 

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás 

benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg. 

A számlaszám: 11745176-15410168-03090000 

A csekk átvehető ügyfélfogadási időben a helyi adócsoportnál. 

 

Ügyfélfogadás ideje:  

HÉTFŐ   de. 8.00 órától – 12,00 óráig 

   du. 12. óra 30 perctől – 15,00 óráig 

KEDD   de. 8.00 órától – 12,00 óráig 

   du. ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS 

SZERDA   de. 8.00 órától – 12,00 óráig 

   du.  12. óra 30 perctől – 15,00 óráig 

CSÜTÖRTÖK  ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS 

PÉNTEK   de. 8.00 órától – 12,00 óráig 

 

Ügyintézés határideje: A bevallás benyújtását követő 30 nap. 

Ügyintézéshez használt nyomtatvány, eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 

Magánszemély adóalanyok esetében a nyomtatvány letölthető a http://tiszafoldvar.hu/ címen, vagy személyesen 

átvehető az ügyintézés helye szerinti Adóirodában. 

Magánszemély is élhet az elektronikus bevallás beadásával. Ennek két módja lehetséges: 

http://tiszafoldvar.hu/
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1. Az elektronikus űrlapkitöltő programmal kitöltött és kinyomtatott bevallás postai beküldésével, személyes 

benyújtásával. 

2. Az elektronikus űrlapkitöltő programmal kitöltött és elektronikusan beküldött módon. 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján vállalkozónak minősülő adóalanyok 2018. 01. 01. napjától 

kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket, ideértve a bevallások benyújtását is. 

Az elektronikus űrlapok elérhetősége: 

1. Az Önkormányzati Hivatali Portálon önkormányzat keresési lehetőséggel: https://ohp-

20.asp.lgov.hu/nyitolap 

2. Tiszaföldvár Önkormányzati Hivatali Portálján közvetlenül Tiszaföldvár Város Önkormányzatához: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/kivalaszt?tenantId=40b3026e-55f4-4816-83d0-f551c1d15c74&sourceUrl= 

 

Figyelem!  

A bevallás elektronikus beküldéséhez Ügyfélkapu, vagy Cégkapu regisztráció szükséges. 

 

Időpontfoglalás: 

Személyesen, vagy 06-56-470-017  - Adóügyek 5. melléken. 

Jogszabályok jegyzéke: 

2017. évi CLI. törvény - az adóigazgatási rendtartásról 

2017. évi CL. törvény - az adózás rendjéről 

1990. évi C. törvény - a helyi adókról 

2015. évi CCXXII. törvény - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet - az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési 

nyomtatványok tartalmáról 

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012.( XI.30.) önkormányzati rendelete az 

idegenforgalmi adóról 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/kivalaszt?tenantId=40b3026e-55f4-4816-83d0-f551c1d15c74&sourceUrl

