BEVALLÁS
Balatonmáriafürdő községben
az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
(Benyújtandó az adóbeszedésre kötelezett által a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat,
fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához. Településenként egy bevallást kell benyújtani.)
I. Bevallott időszak
év

hó

II. Az adó beszedésére kötelezett
1. Neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________________
2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________
4. Adóazonosító jele:

Adószáma:

-

5. Statisztikai számjele:

-

7. Székhelye, lakóhelye:

-

-

-

6. Pénzintézeti számlaszáma:

-

-

_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
8. Levelezési címe:

_________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
9. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________
10. Szálláshely címe: Balatonmáriafürdő, __________________________________________utca______________________ házszám
Fizetővendéglátó engedély száma :
III. Adóalap
1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka:

_______________________ db

2. 18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák:

_______________________ db

3. Egészségügyi, szociális intézményben ellátott fekvőbeteg által eltöltött vendégéjszakák:

_______________________ db

4. Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben résztvevő által eltöltött
vendégéjszakák:
_______________________ db
5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák:

_______________________ db

6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák:

_______________________ db

7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó, vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakái:
_______________________ db
8. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakái:
_______________________ db
9. A településen üdülőtulajdonnal, -bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által
eltöltött vendégéjszakák:
_______________________ db
10. A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák:
11. Adóköteles vendégéjszakák (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):
. Önkormányzati rendeleti mentesség

_______________________ db
______________________ db

______________________________ címen mentes:

_______________________ db

13. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett adóköteles vendégéjszaka (12-13):

_______________________ db

14. Számított adó (14. sor*……Ft/db):

_______________________Ft

15. Önkormányzati rendeleti kedvezmény

______________________________ címen kedvezmény:

16. Fizetendő adó: (15-16):

_______________________Ft
_______________________Ft

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
_____________________________
helység

év

hó

_________________________________________
beszedésre kötelezett vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
nap

TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. évi idegenforgalmi adóról (kurtaxa)
Tisztelt Szállásadó!

Az idei évben is nagy figyelmet fordítunk a bevallások és befizetések ellenőrzésére. Nagyon fontos a vendégéjszakák bejelentése, valamint a vendégektől beszedett
kurtaxa befizetése, mert az állami megszorító intézkedések hatására az eddigi gyakorlattól eltérően minden idegenforgalmi adóból beszedett 1,- Ft mellé 1,- Ft-ot
kapunk (az eddigi 2,- Ft helyett) az állami költségvetésből.
Mire is költjük az Önök által beszedett idegenforgalmi adót?
Karbantartjuk és üzemeltetjük településünk 7 strandját, a település intézményrendszerét működtetjük, és jelentős fejlesztéseket tervezünk megvalósítani, nyári
kulturális programokat szervezünk, turisztikai fejlesztéseket végzünk az Önök és vendégeik részére.
Az ellenőrzést az adóhatóság az adó alapjának, összegének megállapításához szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások – ideértve az elektronikus úton
tárolt adatokat is – számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával folytatja le.
Az adó alapja és mértéke: az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke: 2014. január 1-jétől: személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft
Az adó alanya:
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki Balatonmáriafürdő Önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Adónyilvántartás:
(1) Az adó beszedésére kötelezett befizetési kötelezettsége teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében a nála elszállásolt vendégekről nyilvántartást köteles vezetni.
(2) A nyilvántartásnak (vendégkönyv) tartalmaznia kell:
1. a szálláshely megnevezését és címét,
2. a vendég személyazonosító adatait:
a.) a vendég vezeték- és utóneve,
b.)születési hely, születési idő,
c.) a külföldi vendég állampolgársága, illetve hontalan státusza esetén útlevelének száma, a vízum vagy a tartózkodási engedély száma,
d.)lakcíme, személyi igazolvány száma, külföldi, illetve hontalan vendég esetén útlevelének száma, a vízum vagy a tartózkodási engedély száma.
3. A vendég szálláson való tartózkodásának kezdő- és befejező időpontját.
(3) A vendégről vezetett nyilvántartást úgy kell összeállítani, illetve vezetni, hogy
a.) az adóalapjának, az adó összegének, a mentességek igénybevételének ellenőrzésére alkalmas legyen,
b.)folyamatosan, kihagyás nélkül tartalmazza az idegenforgalmi adó, valamint a mentességek megállapítását megalapozó dokumentumok, bizonylatok
hivatkozásait,
így:
az életkor igazolására a személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély számát,
tanulói, hallgatói jogviszony igazolására a diákigazolvány számát,
munkavégzési célú tartózkodás esetén a munkáltató megnevezését, pontos székhelyének, telephelyének címét.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az adóellenőreink által idegenforgalmi adó (kurtaxa) ellenőrzés a tulajdonos vagy megbízottja távollétében a vendég
jelenlétében is lefolytatható és a vendég aláírásával jegyzőkönyv készíthető. E jegyzőkönyvet kötelezően megküldjük a tulajdonos részére tudomásulvétel
végett.
A nyilvántartást az egyes bevallási időszakok végén le kell zárni, s meg kell állapítani a fizetendő adót.
A szállásadó az adómentességre jogosító tartózkodás igazolására a település honlapjáról (www.balatonmariafurdo.hu) a nyilatkozatot is igénybe veheti.
A nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését!
Az adóbeszedésre kötelezettnek, az adómentes és adóköteles vendégéjszakáról, valamint az általa beszedett helyi adóról a beszedést követő 15 napjáig bevallást kell
benyújtania és egyidejűleg a beszedett adót az önkormányzati adóhatósághoz a 66900045-18000036 számú beszedett idegenforgalmi adó elnevezésű beszedési
számlájára befizetnie.
*A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényből kivonat
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];
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel
céljából – eltöltő egyházi személy.
Ptk. 685. § b.) közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a
bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa;
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik bevallani és befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
Az adóbeszedésre kötelezettnek, az adókötelezettség megszűnését követő 30 napon belül bevallást kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.
Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettséget nem teljesíti, vagy hiányosan teljesíti az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII
törvény szabályai alapján:
- Magánszemély 200.000.- forintig, nem magánszemély 500.000.- forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben bejelentési (bejelentkezési, változás
bejelentési), bevallási valamint iratmegőrzési kötelezettségét nem teljesíti, az előírt bizonylatok kiállítását, illetve nyilvántartások vezetését elmulasztja, a
nyilvántartásokat hiányosan, vagy az előírásoktól eltérően vezeti.
- Hibásan benyújtott bevallás esetén magánszemély 20.000.- forintig, nem magánszemély 100.000.- forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
- Ha az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési kötelezettségét részben, vagy egészben elmulasztotta vagy a beszedett adót nem fizette meg, a késedelmi pótlék mellett
50 %-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. A bírság alapján a beszedni, vagy megfizetni elmulasztott adó összege.
A település honlapjáról (www.balatonmariafurdo.hu) a tájékoztató mellett a hatályos rendeletek, alkalmazott bevallási nyomtatványok letölthetőek.
Balatonmáriafürdő, 2014. január 01.
Galácz György sk.
polgármester

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

