200__. __________ ___.
Bevallás érkezett:
____________________________
Átvette:
Magánszálláshely*

Kereskedelmi szálláshely*

* A megfelelő szálláshely jelölést kérjük aláhúzással jelölni!

2008. év aktuális hónapjaira
EGER VÁROS
IDEGENFORGALMI ADÓ „IFA” HAVI BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adóbeszedésre kötelezett neve:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Egri nyilvántartási száma:
Statisztikai számjele:
Adóbeszedésre kötelezett címe:
A szálláshely címe:
Telefonszáma:
Ügyintéző neve:
Számlavezető pénzintézet neve, címe:
Pénzforgalmi jelzőszáma:

Bevallásra kerülő hónap: 2008. év _____________________ hónap
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

Vendégéjszakák összes száma:
adóköteles vendégéjszakák száma:
ebből: adóköteles, de 50%-os kedvezményre 1
jogosító vendégéjszakák száma:

nap
nap
nap
nap
nap

18. év alatti életkor miatt adómentes
70. év feletti életkor miatt adómentes
Egri egészségügyi, szociális intézményben történő ellátás miatt
adómentes
Egri közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói,
hallgatói jogviszony alapján adómentes
Egerben folyó szakképzés miatt adómentes
Egerben folyó szolgálati kötelezettség teljesítése miatt
adómentes
Egerben történő hatósági, bírósági intézkedés folytán
adómentes
Egerben székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy
alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt adómentes
Egerben ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző
vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt adómentes
Adómentes az üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá 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}.

nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap

nap
nap
Ft
Ft
Ft

adómentes napok száma (15-24. pontok összesen):
340 Ft-os adómértékkel számított adó összege (12.sor x 340 Ft)
Igénybe vett 50 %-os adókedvezmény összege1 (14.sor x 170 Ft)
Igénybe vett 100 %-os adókedvezmény összege(25.sor x 340 Ft)

Eger MJV. Önkormányzata felé a tárgyhót követő hó 15-ig
megfizetendő idegenforgalmi adó összege (26 - 27- 28):

Kelt:

200__. ______________ ___ .

Ft
_______________________
cégszerű aláírás

1 Kizárólag turistaszállón vagy ifjúsági szállón elszállásolt, diákigazolvánnyal rendelkező diákok vehetik
igénybe.
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A bevallás benyújtásának határideje:
az „IFA” beszedést követő hónap 15 napja!
Kitöltési útmutató
2008.
Az idegenforgalmi adóbevallást annak az adózónak kell kitöltenie, aki kereskedelmi
szálláshely, üdülőépület üzemeltetője vagy szervezett üdültetésre üdülőt tart fenn, illetve
fizetővendéglátás keretében szálláshelyet ad ki – ellenértékért vagy ingyenesen – vendégek
részére. E bevallásban azokat a vendégeket kell szerepeltetni, akik nem egri állandó lakosok
és legalább egy vendégéjszakát töltenek a város közigazgatási területén belül. Az
idegenforgalmi adókötelezettséget az 1990. évi C. törvény, valamint Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 40/2004. (XII.17.) számú helyi adókról szóló rendelete szabályozza.
Magánszálláshely, fizetővendéglátó szálláshely esetében a „Magánszálláshely”, kategóriát,
kereskedelmi szálláshely (szálloda, panzió, fogadó, motel, üdülőház, kemping, turistaszálló,
ifjúsági szálló) esetében a „Kereskedelmi szálláshely” kategóriát aláhúzással kell jelölni.
1-11. pontokhoz:

Az üzemeltető, fenntartó, szállásadó, tulajdonos pontos azonosításához
szükséges adatokat kell itt feltüntetni.

Bevallásra kerülő év, A bevallásban feltüntetett év, hónap az adóbeszedés éve, hónapja.
hónap:
A beszedett beszedett adóról, az adómentes és adóköteles
vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell bevallást
készíteni. (Pl.: a 2008. január hóban beszedett idegenforgalmi adót
legkésőbb 2008. február 15-ig kell bevallani.)
12-14, 25. pontokhoz: Ezekben a sorokban kell szerepeltetni az összes vendégéjszakák
számát, majd ebből a mentes és adóköteles éjszakák számát.
15-24. pontokhoz:

Az adómentes napok számát az adómentességre való jogosultságnak
megfelelően részletes bontásban is fel kell tüntetni.

13-14. pontokhoz:

Adóköteles vendégéjszaka: a vendégként eltöltött – éjszakát is
magába foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra .

26. ponthoz:

2008. év január 1-től az
vendégéjszakánként 340,-Ft.

14, 27. pontokhoz:

2005. évtől 50%-os adókedvezményt érvényesíthetnek a turistaszállón és
az ifjúsági szállón elszállásolt, diákigazolvánnyal rendelkező diákok.
Nekik személyenként és vendégéjszakánként 170,-Ft az adó mértéke.

29. ponthoz:

A
kedvezményekkel
adóösszeg.

adó

csökkentett,

mértéke

személyenként

ténylegesen

és

megfizetendő

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedőjének a beszedést
követő hó 15-ig kell bevallania és egyidejűleg megfizetnie az alábbi számlaszámra:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Számla
12033007-00102883-02000002
A város honlapjáról (http://www.eger.hu) a tájékoztató mellett a hatályos rendeleteink,
alkalmazott bevallási nyomtatványaink és egyéb tájékoztató anyagaink letölthetőek.
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája
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