
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

ASP-ADÓ-035 SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ 

ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL 

A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni. 

Előlap  

A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, 

születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, 

adóazonosító jele, email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást 

engedélyezése, előzmény információ)  

Főlap 

I. A bevallott időszak, a betétlapok száma és a fizetendő idegenforgalmi adó összege

A bevallás vagy önellenőrzés kiválasztása után meg kell adni a bevallott időszak év/hónap-ját. A

betétlapok számát és a fizetendő adó összegét a program átemeli a betétlapok kitöltése után.

II. Az adó beszedésére kötelezett adatait kell szerepeltetni (a személyazonosító igazolványban,

lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje,

adóazonosító jele, adószáma, statisztikai számjele, pénzintézeti számlaszáma, lakóhelye vagy

székhelye, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe).

III. Felelősség vállalási nyilatkozat

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint meghatalmazási adatok

megadása történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik.

Betétlap

I. A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshely,

ingatlan címe

Annak az ingatlannak a címét kell megadni, amely szálláshelyként szolgál.

II. Adóalap

1. Tárgyhavi vendégéjszakák száma összesen

2. Állandó lakosként eltöltött vendégéjszakák száma

3. Törvény alapján mentes vendégéjszakák száma összesen: a program az alábontás szerinti

mentességek összesítését elvégzi az első rubrikában.

A 3.1-től 3.11-ig felsorolt törvényi mentességek közül ki kell választani a megfelelőt, és a 

vendégéjszakák számát be kell írni. 

4. Önkormányzati rendelet alapján mentes vendégéjszakák száma összesen (db): 0 db-on kell

hagyni.

5. Adóköteles vendégéjszakák száma összesen (db): A program kiszámolja



 

6. Számított idegenforgalmi adó: A program kiszámolja. 300 Ft/vendégéjszaka 

7. Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege összesen: 0 Ft 

8. Önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege: A program kiszámolja 

 

III. Felelősség vállalási nyilatkozat  

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint meghatalmazási adatok 

megadása történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 141. § (6) bekezdése alapján, ha az adózó 

adatbevallása hiányos, valótlan vagy téves adatokat tartalmaz, úgy az adóhatóság legfeljebb tizenöt 

napos határidő tűzésével az adózót hiánypótlásra hívja fel és a hiánypótlásra figyelemmel állapítja 

meg az adót.  

 

 


