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Ügyintéző : Bozsókiné Zámbó Mária

BE VA LLÁ S
Az _________év __________________ hónapban
Kunfehértó illetékességi területén beszedett

Idegenforgalmi adóról
A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv.( Htv.) szerint
Az adó beszedésére kötelezett (szállásadó):
Neve: _________________________________________________________________
Adószáma: _____________________________________________________________
Adóazonosító száma: _____________________________________________________
Székhelye (címe): _______________________________________________________
A szálláshely címe: _________________________________________________________
Vendégéjszakák száma összesen:
Ebből(1):
A Htv.
A Htv.
A Htv.
A Htv.

___________________

31.§ (1) bek. a) pontja alapján mentes: __________
31.§ (1) bek. b) pontja alapján mentes: __________
31.§ (1) bek. c) pontja alapján mentes: __________
31.§ (1) bek. d) pontja alapján mentes: __________

Összes adómentes vendégéjszaka: ___________________
Adóköteles:
Adóköteles

................................... vendégéjszaka

Az adókötelezettség (adómérték:300,-Ft/fő)

...................................... Ft

azaz ………………………….…………………… forint
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
__________________,________év ____________ hó ________ nap.
------------------------------------------------(cégszerű) aláírás
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Nyilatkozat az idegenforgalmi adó mentességről

Alulírott

Név: ...................................................................................................
Útlevél/Személyazonosító okmány: ....................................................
Állandó lakóhely címe ....................................................................... :

kijelentem, hogy
_______év____________hó_____naptól -______év___________hó______napig
_______________________________________________________________
céljából tartózkodtam a Kunfehértó ___________________________ szám alatti
szálláshelyen.
Eltöltött vendégéjszaka száma: _______________________________
Kunfehértó, _______év________________hó_______nap

__________________________________
(a magánszemély aláírása)
A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§ A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti
adókötelezettség alól 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
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].”

