Gárdony, 2022-04-13

Tájékoztatás az idegenforgalmi adókötelezettségről
Azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Gárdony Város önkormányzata illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt adókötelezettség terheli. Az idegenforgalmi adó
alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, mértéke pedig személyenként és
vendégéjszakánként 430,- Ft.
A fizetendő idegenforgalmi adót a szállásadó, illetve a szálláshely vagy bármely más ingatlan
ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult
(adóbeszedésre kötelezett) szedi be az ott-tartózkodás utolsó napján.
A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak
beszedését elmulasztotta.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap
tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.
Mentes az adó alól:
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 közszolgálati kötelezettség
teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 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 a Polgári Törvénykönyv
szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az
egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi
személy;
f) 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 feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott
szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama
legalább egybefüggő 30 nap.
Fontos, hogy a mentes vendégéjszakákat is szerepeltetni kell a bevallásban!

Az adó alapja:
A megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó beszedésére kötelezett:
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel,
ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt:
adóbeszedésre kötelezett) szedi be.
Az fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak
beszedését elmulasztotta.
Gárdony Város Önkormányzata IFA beszedési számlaszáma:
11736082-15362852-03090000 (https://www.gardony.hu/adobeszedesi-bankszamlaszamok)
Az adó megfizetésének módjairól itt tájékozódhat:
https://www.gardony.hu/_user/browser/File/2021%C3%A1prilis/Az%20ad%C3%B3%20megfize
t%C3%A9se.pdf
A nyomtatványok elérhetőségei:
https://www.gardony.hu/letoltheto-adonyomtatvanyok-2
https://www.gardony.hu/elektronikus-ugyintezesi-feluletek-elerhetosegei
https://www.gardony.hu/segitseg-az-elektronikus-ugyintezesi-feluletek-hasznalatahoz
A vonatkozó jogszabályokról itt olvashat:
https://www.gardony.hu/adozassal-kapcsolatos-helyi-rendeletek
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.tv
A szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatban itt tájékozódhat:
https://www.gardony.hu/szallashelyekkel-kapcsolatos-ugyintezes
https://www.gardony.hu/ntak
Szeretném felhívni a tisztelt Adózók figyelmét, hogy elterjedtek olyan (téves) ismeretek, miszerint
az elektronikus vendégkönyv vezetése és az NTAK regisztráció kiváltja az IFA bevallási és
megfizetési kötelezettséget. Tájékoztatom a tisztelt Adózókat, hogy ez nem igaz, továbbra is Őket
terheli a bevallási, beszedési, és a megfizetési kötelezettség.
Amennyiben a kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, adóellenőrzés során számolniuk kell,
visszamenőleg (akár 5 évre) az adóhiány megállapításával, az azt terhelő adóbírsággal, a mulasztás
miatt kiszabott mulasztási bírsággal és a felszámított késedelmi pótlékkal.
Amennyiben a vendégektől beszedésre kerül az IFA összege, de az nem került megfizetésre az
Önkormányzat részére, a beszedésre kötelezett megvalósítja a költségvetési csalás bűntettét is
(2012. évi C. törvény 396. §).
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Város Önkormányzata)
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