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ADÓ ALANYA 

• Az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén lévő 

kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt 

 

ADÓ ALAPJA 

a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma 

 

ADÓBEVALLÁST BENYÚJTÓ SZEMÉLYE: 

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó 

meghatalmazottja. 

 

ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁS FORMÁJA ÉS MÓDJA: 

Az idegenforgalmi adóbevallás benyújtható ADÓSZÁMMAL RENDELKEZŐ 

MAGÁNSZEMÉLYEKnek az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon személyesen vagy 

levélben.   

Az egyéni vállalkozóknak és gazdasági társaságoknak kizárólag elektronikus úton van lehetőség a 

bevallás  benyújtására a https://ohp.asp.lgov.hu internetes oldalon keresztül. 

 

AZ ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSA ÉS FIZETÉSI HATÁRIDEJE 

Az  adóbeszedésre  kötelezettnek  az  idegenforgalmi  adóról  a  tárgyhónapot  követő  hónap  15. 

napjáig   kell   az   adóbevallást   benyújtani.    

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót 

a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig fizeti meg.  

Idegenforgalmi adószámla elnevezése és száma: Tokaj Város Önkormányzatának Tartózkodás utáni 

idegenforgalmi Adó Beszedési Számla (68500012-11053466). 

 

ADÓ MÉRTÉKE 

személyenként    és vendégéjszakánként  400  forint. (A fizetendő adót a szálláshely  ellenérték fejében 

történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő 

átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott- tartózkodás  utolsó  napján  (adóbeszedésre  

kötelezett)  szedi be.  A  fizetendő  idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak 
beszedését elmulasztotta.)  
 

ADÓMENTESSÉG 

• Az önkormányzat illetékességi területén állandó lakosú személy 

• 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, hatóság 

vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség 

teljesítése 

• a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iaprűzési tevékenységet 

végző  vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által 

folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó 

magánszemély, továbbá 

• Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő  üdülő  tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a 

lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő  lakásszövetkezeti tag, a tulajdonos, a 

bérlő  hozzátartozója 

https://ohp.asp.lgov.hu/


• Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát ‐ kizárólag az 

egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából ‐ eltöltő egyházi személy. 

• a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy 

hozzátartozója 

 
➢ A mentesség akkor érvényesíthető, ha a vendég – a 18 életévet be nem töltött magánszemély 

kivételével – a „Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról” nyilatkozatot kitölti 

 

ÜGYINTÉZÉSI IDŐ: 

Az ügyintézési határidő az adóbevallásnak az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, 

az ügyintézési határidő harminc nap. 
 
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: 

• A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 
• Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, 

• Az elektronikus ügyintézés  és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény, 

• Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 

tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet, 

• Tokaj Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 15/2015. (IX.24.) 

önkormányzati rendelete. 


