
 
 

Ideiglenes iparőzési adó: 
 

Az adókötelezettség 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén 

állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási 
tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység) 

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az 
adóalany adóköteles tevékenységet a székhelyén vagy a 
telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi. 

Adóköteles iparőzési tevékenység: a vállalkozó e minıségében 
végzett nyereség illetıleg jövedelemszerzésre irányuló 
tevékenysége. 
 
Az adó alanya 

(1) Az adó alanya a vállalkozó 

 
Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység: 
Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az 
önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, 
telephellyel nem rendelkezı vállalkozó. 
- építıipari tevékenységet folytat, illetıleg természeti erıforrást 
tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy 
megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama adóéven 
belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a 
tevékenység folytatásának idıtartama a 180 napot meghaladja, 
akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül. 
- bármely-az elıbbi felsorolásba nem sorolható- tevékenysége, 
ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, 
ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem 
rendelkezik székhellyel, telephellyel. 
 
Az adó mértéke: 
Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében az 
adó mértéke a tevékenység-végzés után naptári naponként 
3.000 Ft. 
 
 
 



 
A székhely, illetıleg telephely szerinti önkormányzathoz az 
adóévre fizetendı adóból, legfeljebb azonban annak összegéig 
terjedıen  levonható az ideiglenes jellegő tevékenység után az 
adóévben megfizetett adó. 
Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, 
illetve a telephelyek szerinti önkormányzathoz fizetendı adóból 
a vállalkozás szintjén képzıdı teljes törvényi adóalap és az 
egyes (székhely, illetve telephelyek) szerinti önkormányzathoz 
kimutatott törvényi adóalapok arányában vonhatók le. 
 

Idegenforgalmi adó: 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó 
lakosként az 
Önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
vendégéjszakát eltölt. 
 
Adómentesség 
A rendelet 1.§ szerinti adókötelezettség alól mentes: 
a.) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét 
betöltött magánszemély, 
b.) a gyógyintézetben, fekvıbeteg szakellátásban részesülı 
vagy szociális 
intézményben ellátott magánszemély, 
c.) a közép- és felsıfokú oktatási intézménynél tanulói vagy 
hallgatói 
jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, 
szakképzés 
keretében, szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a 
településen vállalkozási 
tevékenységet végzı vállalkozó esetén vállalkozói tevékenység 
vagy ezen 
vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából 
az 
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó 
magánszemély, továbbá 
 
 
 



 
 
d.) aki az önkormányzat illetékességi területén lévı üdülı 
tulajdonosa vagy 
bérlıje, illetıleg a tulajdonos vagy a bérlı közeli hozzátartozója 
[Ptk. 685.§ b. 
pontja]. 
 
Az adó alapja 
Az 1.§-ban foglalt adókötelezettség esetén a megkezdett 
vendégéjszakák száma. 
 
Az adó mértéke 
Az idegenforgalmi adó mértéke 1. §. alapján személyenként és 
vendégéjszakánként 300.-Ft. 
 
 
Az adó bevallása 
Az adóbeszedésre kötelezettnek /5.§.(1) bekezdés/ az általa 
beszedett 
idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követı hó 15-éig kell 
bevallást tennie az 
illetékes önkormányzat adóhatóságához, az erre a célra 
rendszeresített 
nyomtatványon. 
 
Az adó befizetése, esedékessége 
Az adó beszedésére kötelezettnek az általa beszedett 
idegenforgalmi adót a 
bevallással egyidejőleg, de legkésıbb a tárgyhónapot követı hó 
15. napjáig kell 
befizetni az önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedési számla 
javára. 
 
Az adó beszedésére kötelezett nyilvántartási 
kötelezettsége 
(1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az 
adó alapjának és 
összegének megállapítására, ellenırzésére alkalmas 
nyilvántartást köteles 
vezetni, az adózónak bizonylatot köteles adni. 



(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét 
és az eltöltött 
vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó 
összegét. 
 
A szálláshely-adói tevékenység bejelentése 
(1) A szálláshelyadói tevékenységet folytató kereskedelmi, 
magán és egyéb 
szállásadó, adóbeszedésre kötelezettet, e tevékenységének 
megkezdését követı 
15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli. 
(2) A bejelentést, bejelentkezést az e célra rendszeresített 
nyomtatványon, 
írásban kell megtenni az önkormányzat adóhatóságánál. 
 

Adók módjára történı behajtás: 
 
Az adók módjára behajtandó köztartozások a más hatóságok 
által megállapított kötelezettségek, amelyet a kötelezettek nem 
fizettek be önként.  
 
 

- helyi adók behajtása az adózás rendjérıl szóló 2003. évi 
XCII. tv. alapján 

 
- átadott behajtások: 
 

szabálysértési bírság (a rendırség, a vám- és 
pénzügyırség adja át a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi 
LXIX. Tv. illetve az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. 
tv. alapján) 
 
helyszíni bírság (a rendırség, a közterület-felügyelet adja 
át a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX tv. illetve az 
adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. alapján) 
 
megelılegezett gyermektartásdíj (a gyámhivatal adja át az 
adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. alapján) 
 



közigazgatási bírság (a rendırség, a Nemzeti Közlekedési 
hatóság adja át a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX 
tv., a közigazgatási bírságról szóló 1988. évi I. tv. és az 
adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. alapján) 
 
eljárási bírság (az okmányiroda, a földhivatal adja át a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. és az adózás 
rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. alapján) 
 
egyéb köztartozások (pl.: munkavédelmi bírság, 
fogyasztóvédelmi bírság, minıségvédelmi bírság stb.) 

 
 
 

Adó- és értékbizonyítványok és  
vagyoni bizonyítványok: 
 
Az adó- és értékbizonyítványok és vagyoni bizonyítványok 
kiállítása kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján lehetséges 
az alábbi esetekben: 
 

- hagyatéki eljárásokhoz 
- gyámhatósághoz 
- bírósági végrehajtáshoz 
- adóvégrehajtáshoz 

 
Az adó- és értékbizonyítványok  kiadása idıigényes, mivel 
elkészítését mindig helyszíni szemle elızi meg. 
 
 
 
 


