
 

 
 

 

A D Ó B E V A L L Á S 
 

A 20.....  ___________________ hónapban a vendégek után beszedett idegenforgalmi adóról. 

A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény és Vajta Község Képviselő-

testületének 17/2009.(XII.15.) sz. rendelete alapján. 

 

Kérünk MINDEN adatot kitölteni! 
 

1.) Az adó beszedésre kötelezett neve: 

 

 adószáma:  _________________________ adóazonosító jele: ___________________  

  

 lakcíme:  ____________________________________________________________  

 

 Telefon száma: ___________________  

 

 Adózó számla száma:  __________________________________________________  

 

2.) A szálláshely neve: _______________________________________________________  

 

 címe:  _______________________________________________________  

 

  öszes férőhely:  ____________________  (ágyak száma) 

 

3.) A fenti hónap adatai: 

 

 a.) összes vendég száma:  _______________________________  (fő) 

 

 b.) összes vendégéjszakák száma:  ________________________  (fő x éj) 

   Ebből: 

 Adómentes:  ___________________________   

 

 Adóköteles:  ___________________________  

 

4.) A fizetendő adó összege: (250,- Ft x   ________ /fő/éj) :  ______________________ Ft 

 
 

 

 

Vajta, 20 ..................................................  

 

  ........................................................  

  (cégszerű) aláírás 
Az adóhatóság tölti ki! 

 

Beérkezés dátuma:  ....................................................  

 P. H. 

Átvevő aláírása: .........................................................  

Vajta Község Önkormányzata 
7041 Vajta, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 25/509-757; 25/509-720 

E-mail: vajta1@invitel.hu; web: www.vajta.hu 

mailto:vajta1@invitel.hu


 

Útmutató az adóbevallás kitöltéséhez! 

 

Kérjük, hogy a bevallásban szereplő adatokat pontosan és olvashatóan (ha lehet 

nyomtatott betűkkel) legyenek szívesek kitölteni. 

 

1. menüpontban szereplő adatok kitöltése: 

 - Aki nem rendelkezik adószámmal, annak az adóazonosító jelet kell megadnia. 

 - A lakcíme bejegyzésnél a cég telephelyét kell feltüntetni, egyéni vállalkozóként a 

saját lakcímet. 

 - A telefonszámnál azt a telefonszámot kérjük megadni, melyen a munkaidő alatt az 

ezzel foglalkozó ügyintéző elérhető (ha van, egy „/” jellel a melléket is). 

 - Az adózó számla számánál pedig azt a számlaszámot kérjük, melyről indítják az 

utalást, vagy a csekk számát 

 

2. menüpontban szereplő adatok kitöltése: 

 - A szálláshely neve alatt, annak létesítménynek a neve kell, melyben a szolgáltatás 

létrejön 

 - A Szálláshely címét akkor is be kell írni, ha megegyezik az 1-es menüpontban 

szereplő címmel 

 - Az férőhely számnál, az abban a hónapban biztosított maximális férőhely (az 

emeletes ágy kettőnek számít). 

 

3. menüpontban szereplő adatok kitöltése: 

 - az a.) almenüben az aktuális hónapban szereplő összes vendég száma (beleértve a 

gyermekeket és a nyugdíjasokat is). 

 - a b.) almenüben az aktuális hónapban  szereplő vendégéjszakák száma az a.) 

menüpontban szereplő adatok szerint.  

 - az adómentes résznél kell feltüntetni azon éjszakákat, melyekre nem vonatkozik az 

adókötelesség. 

 - az adóköteles résznél pedig azon éjszakákat kell feltüntetni, mely adóköteles. 

 

4. menüpontban szereplő adatok kitöltése: 

 - A adóköteles éjszakák feltüntetése és az ebből következő adó végösszege. 


