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BEVALLÁ§
az idegenforgalmi adóról

r,ór,ar

(Benyrlitandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkornrányzat
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Bevallott időszak:

hó

ev

tt.

adóhatóságához.)

Azadő beszedésére kötelezett
1, Neve (cégneve):

2. Születési
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ideje:
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3. An3ja születési családi és utóneve:

nm

4. Adóazonosítójele;
Atlószárn:

r,árilsiközség

5. Székhelye. lakóhelye:

közterület
6.

_óp._

__lh._*_enr___ajtó

városiközség

l,evelezési cinre:
közterület

7,

közterület.jellege___*hsz.

köxerület

Teleíbnszáma:

jellege_hsz,_ép._1h._enr_ajtó

,e-mai1 címe:

tn.

A szálláshelyenként benyújtott betétlapok száma:

lV.

A településre íizetendő idegenforgalmi adó teljes összegt:
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V.

tI

Felelősségem tudatában kijelentem, lro5" a bevallásban közölt

t]]
hó

megfelelnek:
ev

heIység

adatok a valóságnak

nap

azadőző vagyképviselője
(
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meghatal mazotti a)

al

áirása

Jelen adóbevallást e}lenjegyzem:

2,

Adótanácsadó, adószak,értő vagy okleveles adószakértő neve:

3.

Adóazonosító száma:

4.

Bizonyítv ány /igazolvány szrima:

5.

Jelölje X-szel:

l
I
I

o, adóhatósághoz bejelentett"

a bel,a|lás

a|áírására.iogosult állandó meghatalrnazott

meghatal mazott (meglratalmazás csatolva)

adóhatóságlroz bejelentett pénzügyi képviselő

,,A" jelű tretétlap vendégéjszakán alapuló adőzás esetén
(Szálláshel_venként kell betétlapot benyúitalr i.)

L

város/község

Szálláshelv círne:

__

közterület__ *_közteriil

et j

ellege ___-hsz, _ép,._ *_lh._enr. _ ajtó
_

Adőalap

1.

Tárgyhavi iisszes megkezdett vendégéjszakák sz;iirna;

2.

18. év alatti óletkoru által eltöltött

3.

§yógyintézetben. szociális intézménybenellátott feklóbeteg által eltöltött

db

verrdégéjszakák száma:

db

ven dégéjszakáJ< szám a:

4.

Közép- és felsőfokú oktatási intéznénynélfennálló tarrulói, hallgatóijogliszonyban
szakképzésben részt vevő ál,tal eltöItött

§.

vendégéjszakák száma:

Szolgálati kötelezettséget, teljesílő által eltöllöt1

vendégé.iszalák szátna:

álló.
db
db
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.,B" jelű betótlap vendégéjszakára eső szállásdiion, egyéb ellenértéken
alapuló adőiás esetén
(SzálIáshel_venként k€ll

t.

betétlapot benyíritani.)

szálláshelv címe:

r,áros/község
közterület

íí.

kö;rterül et j el legr,

___hsz........._._.

ép.*_ lh.

._,em...._.,_a.j

tó

Adóalap

1.

Tárgy&avi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja:

lrt

2.
3.

l8, év alatti életkorúáltal eltöltött

Ft

vendégéjszakák szállásdíja:

Gyógyintézetben, szociális intéznrényüen ellálott fekvőbeteg által eltöltött

vendégéjszakák

Ft

szálliásdíja:

4.

Közép- és t"elsőfokú oktatási intézmén_vnélfennálló tarrulói, hallgatói jogviszonyban álló.
szakkópzósben rósztyevii által eltöltött

§.

vendégéjszakák szál lásd

Szcrlgálati kötelezettséget telje§ítő által eltöltött

Ft

íj a:

vendégéjszakák

Ft

szállásdíja:

6.

í,latósági, bírósági intézkedds folytrán tar"tózkodó által eltöltött

vendógéjszakák

Ft

szállásdíia:

7.

A településen székhellyel. tclephell1,el rendeiilező vállalkozó vagy
rnurrkavállalója munkavégzése miatt eltijltött vendégéjszakák
Ft

szállásdíia:

8.

ldeiglenes jellegű ipanizési tevékenységet végző vállalkozó vagy mrrrrkavállalója nrunkavégzése
miírtt eltöltött

9. A

vendógéjszakrik szállásdi|a:

településen üdülőtulajdonnal,

továbbá a lakasszövetkezeti
venóógój

-bérlettel rendelkező magánszemély,

tag. illetve ezek hozzál:artozóia által eltöltött

Ft

szakák szállásdíj a:

t0. Az egy,házijogi személy íulajdonában lévő építményberr"telken
az
11.

eg3,hárz:i

vendégéjszakák szállásclija:

F1

A településen lakóhellyel, tartózkarlási hellyel rendelkező által
eltöltött

1

személy által eltöltött

Ft

vendégéjszakak szálIásdiia:

2. Adóköteles

szállásdíj

{ 1

-?-3-4-5-ó-7- 8-9- 1 0-

1

1

)

nr

:

l 3. Örrkormányzati rendeleti merrtesség

mentes:

clmen

Ft

l 4. Önkormánlzati rerrdeleti mentességgel csökkentett adóköteles

szállásdíj (l2-13):

Ft
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,,B" je}ű betétlap vendégéjszakár,a eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken
alapuló adóz,lís esetén
(Szál l áshelyenként kell betdtlapot benyilitani.)

I.

város/kiizsóg

szálláshelv címe:

közterület jellege__ *__ }rsz. _ *ép.___lh.

köáerület

II.

_em"___a,itt!

Adóalap

1.

}it

T'árgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja:

Z. l8, év alatti életkorúáltal eltöltött verrdógéjszakák szállásdíja:
3. Gydgyinrézetben, szociális intézményben ellátott fekvőbeteg által

Ft
eltö|tölt

vendógéjszakák

Ft

szállásdija:

4.

Közép- és felsőtbkú oktatási intézmóny:nél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló.
szakképzésben relsztvevő által eltö ltiitt vgndeigéj szr&ák szál lásd

5.

Ft

íj a:

vendégéjszakák

Szolgál ati kötelezettséget teljesítő által eltöltött

Ft

szállásdíja:

6.

},latósági, bírrisági intézkedés {blytfu tartó:rkodó által eltöltött

vendégéjszakák

Ft

szállásdíia:

7.

A tetepülésen székheilyel. telephell_vel rendelkező vállalkozó vagy
murrkavállalója munkavégzése miatt eltöltött

vendégé|szakiik

Ft

száIlásdíia:

8.

Ideiglenes jellegű ipanizési tevókenységetvégző vállalkozó vagy murrkavállalója
m

9.

iatt eltöltött

vendógéj szakrik szál| ásdí j a

munkavégzése

Ft

:

A településen üdülőtulajdorural, -bérlettel rendelkező magánszemély,
továbbá a lakásszövetkezeti

tag. illetve ezek hazzátartozója

által eltöltött
frt

vendégéiszakak szállásdíja:

l0. Az egyházijogi személ_v trrlajdorrában lóvő építményben,telken
az eg.vháni s zeilély á]

ta

l eltti l ttitt l,enrl é géj szakak szál lásd

i_i

Ft

a:

l1. A településen lakóhellyel, tartózkodási bellyel rendelkező áItal
eltöltött
I

2. .Adóköteles

l 3.

Ft

vendégéjszakak szál Iásdíj a:
szállascl íj (1 -2-3 -4- 5 - 6 -7- 8-9- l 0- i

1

)

Ft

:

clmen

Önkormrinyzati rendeleti mentesség

Ft

rnentes:
l 4. Önkormán_lzati rendelel:i mentességgel csökkentetl

szállásdíj (l2-t3):

adóköteles

Ft

r
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15.

&ánított

16.

Önkormáyzdi renddái kedvemérry

17.
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(14, sor"..,,,,%)

címen

kedvemt*ty:

Ft

Fizdendődó (1$l6):

Ft

