Tisztelt Szállásadó!
Az előző évekhez hasonlóan ismételten két adóellenőr alkalmazásával, ellenőrizni fogjuk az
idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. Annak érdekében, hogy ezen
kötelezettségeit megfelelő módon teljesítse, az alábbi tájékoztatást adjuk.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén idegenforgalmi adó megfizetése azt a magánszemélyt terheli, aki
nem állandó lakosként a város bel- vagy külterületén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Vagyis mindegy, hogy a
vendég szállásadónál, vagy magánszemélynél tölti el a vendégéjszakát. Az adó alapja a megkezdett
vendégéjszakák száma. Az idegenforgalmi adó mértéke városunkban 350 Ft/fő/vendégéjszaka.
Az adó beszedésére kötelezett:
- a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
- a szálláshely, vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, az
ingatlannal rendelkezni jogosult, az ott-tartózkodás utolsó napján.
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését
elmulasztotta.
Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól:
- a 18. életévét be nem töltött magánszemély,
- a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély,
- a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján tartózkodó
magánszemély,
- hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése
folytán tartózkodó magánszemély,
- a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet végző
vállalkozó, vagy ezen vállalkozó munkavállalója, ha munkavégzés céljából tartózkodik az
önkormányzat illetékességi területén, (erről igazolással kell rendelkeznie, amit le kell adnia a
szállásadónak, és azt a vendégnyilvántartás mellékleteként meg kell őrizni)
- az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője, illetve ezek
hozzátartozója (házastárs, élettárs, egyeneságbeli rokon (pl: szülő, nagyszülő, gyermek, unoka) és
annak házastársa, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelőszülő, testvér, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa),
- az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi
jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy,
- a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója,
ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés
helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati
érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés
időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
2012. január 1-től az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettnek, a helyi adókról szóló 30/2011.(XI.4.)
önkormányzati rendelet 4. mellékletében meghatározott adattartalmú vendégnyilvántartást kell vezetnie.
Ennek tartalma:
- Vendég vezeték és utóneve
- Vendég születési ideje
- Vendég lakóhelye
- Vendég személyazonosító okmányának száma
- Szálláshelyre érkezés dátuma
- Szálláshelyről távozás dátuma
- Eltöltött vendégéjszakák száma
- Idegenforgalmi adómentesség jogcíme
- Idegenforgalmi adó összege
- A vendégnyilvántartás szigorú számadású, az önkormányzati adóhatóság által hitelesített nyomtatvány, melyet
az adóhatóság térítési díj nélkül biztosít a szállásadó részére.
- Amennyiben a szállásadó a vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot használ, a program
forgalmazójának az önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint nyilatkoznia kell arról, hogy terméke megfelel

a rendeletben előírt nyilvántartás vezetésére. Ebben az esetben a vendégnyilvántartó nyomtatványt nem kell
kiváltania.
- A vendégnyilvántartást, a tárgyévet követő év január 31-ig, az önkormányzati adóhatóságnál be kell mutatni.
- Amennyiben a szállásadó tevékenységét megszünteti, az aktuálisan vezetett vendégnyilvántartást az
önkormányzati adóhatóságnál be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartást lezárja.
- A vendégnyilvántartásba a vendég érkezésekor haladéktalanul fel kell jegyezni a vendég nevét és érkezésének
napját. A nyilvántartás többi adatát - a következő bekezdésben meghatározottak kivételével - legkésőbb még az
érkezés napján ki kell tölteni.
- A távozás időpontját, az eltöltött vendégéjszakák számát, az idegenforgalmi adó kötelezettséget legkésőbb a
távozás napjával kell kitölteni.
- A vendégnyilvántartásba fel kell vezetni és az adóbevallásban is szerepeltetni kell az adókötelezettség alól
mentes vendégeket, a vendégéjszakák számát is, az adómentesség jogcímének feltüntetésével.

Felhívjuk a T. Szállásadó figyelmét, hogy a vendégnyilvántartás meglétét, pontos, naprakész
vezetését az adóellenőrök ellenőrizni fogják.
Az idegenforgalmi adó bevallását az arra rendszeresített nyomtatványon kell megtenni. A hagyományos
nyomtatvány beszerezhető a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Adó Osztályán, vagy letölthető a
város honlapjáról (www.gyomaendrod.hu – Városunk – Városháza – Ügyintézés – Adózás). Lehetőség van az
önkormányzat saját készítésű elektronikus űrlapjának használatára is. Az intelligens űrlap a kitöltést segítő
ellenőrző funkcióival nemcsak a bevallás benyújtót támogatja, hanem az önkormányzati adóhivatalt is. Az így
benyújtott bevallások ellenőrzése, feldolgozása egyszerűbb és gyorsabb, kevesebb a hibázási lehetőség. Az űrlap
a város honlapjáról (www.gyomaendrod.hu/hu/e-ugyintezes, vagy www.gyomaendrod.hu – Városunk –
Városháza – Ügyintézés – e-Ügyintézés) letölthető és a közismert Abevjava (Általános Nyomtatvány Kitöltő)
programmal kitölthető és ügyfélkapun keresztül, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnak elküldhető.
Az így elkészült bevallást ki is lehet nyomtatni, az ellenőrzések megtörténnek, és aláírva, így is postázhatóak.
Amennyiben a bevallást az ügyfélkapun keresztül küldi, és az nem saját regisztrációjú ügyfélkapuján keresztül
történik (pl. a könyvelője ügyfélkapuján), kérjük, hogy töltse ki a fenti elérhetőségeken megtalálható 13BEUINT
jelű nyomtatványt is. Ezen a nyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az adóügyek elektronikus intézésének
szándékát. A nyomtatványt csak első alkalommal, illetve az esetleges adatváltozások során kell kitölteni és
kinyomtatva, aláírva, hagyományos iratként eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.
Az idegenforgalmi adóköteles tevékenység megkezdésének bejelentését, annak megszűnését, változását
szintén az arra rendszeresített nyomtatványon – 14BEJVALT - kell megtenni. Ez az űrlap mind hagyományos,
mind elektronikus formában szintén megtalálható városunk honlapján. Az elektronikus űrlap szintén beküldhető
az ügyfélkapun keresztül.
Amennyiben fentiekkel kapcsolatosan kérdése lenne, információt kérhet személyesen, ügyfélfogadási időben (H,
Sz: 8-16 óráig, P: 8-12 óráig) a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a 66/386122 telefonszámon.

Az idegenforgalmi adó bevallását és megfizetését havonta, a beszedést követő hónap 15. napjáig
kell megtenni. A megfizetés, Gyomaendrőd Város Önkormányzat 53200125-11063836 számú,
idegenforgalmi adó beszedési számla javára, az önkormányzati azonosító (mutatószám)
feltüntetésével teljesíthető.
Felhívjuk még a T. Szállásadó figyelmét az alábbiakra:
- Az adóbevallást mindig a megfelelő nyomtatványon kell benyújtani.
- Aki több szálláshelyet működtet, annak szálláshelyenként külön-külön betétlapot és egy főlapot
kell kitölteni.
- A bevallást ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy aláírva személyesen, illetve postai úton
juttathatja el hivatalunkhoz. Az e-mailban küldött bevallásokat nem fogadjuk el!
- A vendégnyilvántartás nem megfelelő vezetése, a bevallás határidőn túli benyújtása, vagy
elmaradása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után!
Tisztelettel: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Adó Osztály

