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T. Cím ! 

 

 

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatosan a következő tudnivalókról szeretném 

Önöket tájékoztatni: 

Az idegenforgalmi adó ellenőrzése az önkormányzat részéről elsősorban a nyári, 

idegenforgalmi időszakban történik, arcképes igazolvánnyal ellátott ellenőrök útján.  

 

Az idegenforgalmi adó az önkormányzat saját bevétele, melyhez állami támogatást 

kap a település: minden befizetett forint után egy forintot.  

Ezt a bevételt az önkormányzat a település szépítésére, (pl. fák, virágok ültetése, 

gondozás) fejlesztésre (utak, járdák, strand) fordítja.   

 

Az idegenforgalmi adót a vendégnek kell megfizetnie. Az adó mértéke 2019. évben 

400 Ft/fő/éjszaka. A szállásadó köteles az idegenforgalmi adót beszedni, az 

önkormányzathoz befizetni és bevallani. (Befizetni és bevallani a beszedést követő 

hó 15. napjáig kell.) A beszedett idegenforgalmi adóról a vendégnek nyugtát kell 

adni. 

Azon személyekről, akik nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi 

területén legalább egy vendégéjszakát eltöltenek az év bármely napján 

vendégkönyvet vagy ezzel azonos tartalmú nyilvántartást kell vezetni. 

Tehát idegenforgalmi adót mind a belterületen, mind a zártkertben, külterületen levő 

építményben eltöltött vendégéjszaka után fizetni kell. 

 A vendégkönyvet a szálláshelyen kell tartani, a vendégkönyvbe bejegyzett adatok 

hitelességét a vendég aláírásával igazolja. 

Idegenforgalmi adó ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv adatainak változását a 

vendégkönyvvel és a beszedett adó összegét tartalmazó nyugtával lehet 

igazolni.(pl.: ha a vendég a jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával szemben valamilyen 

oknál fogva korábban elutazik a szálláshelyről) 

 

Az idegenforgalmi adóról tett adóbevallás helyes kitöltése fontos, ugyanis az 

önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adóhoz állami támogatást kap. Az állam 

részéről történő ellenőrzés során az adóbevallások is ellenőrzésre kerülnek és eltérés 

esetén az állami támogatást vissza kell fizetni. 

Bevallás elmulasztása, helytelen kitöltése, határidőn túli benyújtása esetén mulasztási 

bírság szabható ki. 

A tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó vonatkozásában mind az 

adóalany vendég (ő az adófizető), mind a beszedésre kötelezett adózónak 

tekinthető, így a helyszíni ellenőrzés bármelyikük jelenlétében lefolytatható. 

Kérjük a szállásadókat, vendégeiket tájékoztassák arról, hogy a szálláshelyen 

megjelenő szolgálati igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkező idegenforgalmi 

adó ellenőrök részére, az ellenőrök által kért adatok szolgáltatása, személyi 

igazolvány-útlevél bemutatása kötelező. 
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Az adatok közlésének megtagadása esetén az adóellenőrök a rendőrség 

közreműködését kérhetik. 

 

Ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más 

megfelelő módon köteles bizonyítani. 

Az idegenforgalmi adó alóli mentesség (pl.: 18 éven aluli személy, hozzátartozó) 

bizonyítása tehát az adózó feladata.  

 

 

Az idegenforgalmi adó alól mentes hozzátartozók: 

 a tulajdonos házastársa, élettársa 

 a tulajdonos egyeneságbeli rokona (szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák) 

 a tulajdonos örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke 

 a tulajdonos örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője 

 a tulajdonos testvérei 

 a tulajdonos egyeneságbeli rokonának házastársa (pl.: gyermekének 

házastársa) 

 a tulajdonos házastársának egyeneságbeli rokona (szülők, nagyszülők, 

gyermekek, unokák) és testvére 

 a tulajdonos testvérének házastársa 

 

Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében kérem a fentiek betartását. 

 

 

 

 

Balatonberény, 2019. 01. 18. 

 

 

 

 

 

Mestyán Valéria 

címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

  

   

 

       


