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Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

Telefon: 06-49/511-503, Fax: 49/511-505 

 
 

B E V A L L Á S 
(szálláshelyenként külön kitöltendő) 

20____ év_____hónapban beszedett idegenforgalmi adóról 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint Mezőkövesd város Képviselő-testületének  

idegenforgalmi adóról szóló 34/2009.(XII.23.) ÖK számú rendelete alapján 
 

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem mezőkövesdi állandó lakosként az önkormányzat 

illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.  

 

1./    Az adó beszedésére kötelezett (szállásadó:) 

 neve (cégneve):_____________________________________________________________ 

 születési neve: _____________________________________________________________ 

 születési helye és ideje, anyja neve:____________________________________________ 

 adószáma, vagy adóazonosító jele:_____________________________________________ 

 statisztikai számjele: 

 pénzintézeti számlaszáma 

 székhelye, lakóhelye:________________________________________________________ 

 bevallás kitöltőjének telefonszáma:________________e-mail címe:___________________ 
 

2./    A szálláshely címe: Mezőkövesd, _______________________________________________ 
 

3./    Vendégek száma:                                                                                    _________________ fő 
 

4./    Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka száma:                             _________________ db 
 

5./    Adómentes vendégéjszakák száma:                                                       _________________ db 

       (Részletezése az 2. sz. mellékletben, melynek kitöltése KÖTELEZŐ!) 
 

6./    Adóköteles vendégéjszakák száma:                                                        _________________ db 
Adóköteles vendégéjszaka: a vendégként eltöltött – éjszakát is magába foglaló vagy így elszámolt 

legfeljebb 24 óra. (Részletezése az 1. sz. mellékletben, melynek kitöltése KÖTELEZŐ!) 
 

7./    Önkormányzati rendeleti mentesség     ------       címen mentes*                            ------          Ft. 

* Mezőkövesd Város Önkormányzata nem vezetett be rendeleti kedvezményt, ill. mentességet. 
 

8./    Fizetendő adó:                                                                                        _________________ Ft 

        (Adóköteles vendégéjszakák száma x 350.- Ft) 
 

      

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

 

_________________________  _______________________            ___________________________ 

                    helység       dátum             az adó beszedésére kötelezett vagy 

                                                                                                                                              meghatalmazottjának aláírása 

- - -

- -
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          1. sz. melléklet 

A D Ó K Ö T E L E S 
 

Adóköteles Vendégek 

száma (fő) 

Adóköteles Vendégéjszakák 

száma 

Belföldi Külföldi Belföldi Külföldi 

    
 

          2. sz. melléklet 

A D Ó M E N T E S 
 

ADÓMENTESSÉG JOGCÍME 

Htv. 31. § -ban megfogalmazottak alapján 

Vendégek 

száma (fő) 

Vendégéjszakák 

száma 

Belföldi Külföldi Belföldi Külföldi 

1) 18 év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák száma     

2) gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott fekvőbeteg által 

eltöltött vendégéjszakák száma  

    

3) közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói 

jogviszonyban álló, szakképzésben részt vevő által eltöltött 

vendégéjszakák száma 

    

4) szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák 

száma 
    

5) hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött 

vendégéjszakák száma 
    

6) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó vagy 

munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák száma 
    

7) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy 

munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák száma 
    

8) a településen üdülőtulajdonnal, -bérlettel rendelkező magánszemély, 

továbbá a lakásszövetkezeti tag, ill. ezek hozzátartozója által eltöltött 

vendégéjszakák száma 

    

9) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken az 

egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák száma 
    

10) a településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező 

által eltöltött vendégéjszakák száma 

    

11) Önkormányzati rendeleti mentesség.................címen mentes* - - - - 

      Összesen:     

*Mezőkövesd Város Önkormányzata nem vezetett be rendeleti kedvezményt, ill. mentességet. 

Figyelem: Az adóbevallási kötelezettség elmulasztása miatt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény 220. § (1) bekezdése alapján a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer 

forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedőjének a beszedést követő hó 15-

ig kell bevallania és egyidejűleg megfizetnie az alábbi számlaszámra: 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla  
11734107-15350071-03090000 


