Idegenforgalmi adó
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Hévíz illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Adómentes:
- 18. életévét be nem töltött magánszemély
- gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben
ellátott magánszemély
- 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
vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti 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 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;
- 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.
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Adómérték: 2020.01.01-től 530 Ft/fő/vendégéjszaka
Adó beszedésére kötelezett: az idegenforgalmi adót
- a szállásadó a szállásdíjjal együtt,
- a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján köteles
beszedni.
Az adóbeszedésre kötelezett az idegenforgalmi adót akkor is köteles megfizetni, ha
annak beszedését elmulasztotta!
Az adó megfizetése
A beszedett idegenforgalmi adót tárgyhót követő hó 15. napjáig kell megfizetni.
Számlaszám: 11749039-15432429-03090000
Adóbevallás
Az adóbeszedésre kötelezett a beszedett idegenforgalmi adóról a beszedést követő hónap 15.
napjáig adóbevallást köteles benyújtani.
Az adóbevallás benyújtható személyesen, postai úton vagy elektronikusan.
Az elektronikus ügyintézést biztosító portál elérhetősége: heviz.asp.lgov.hu

2018. január 1. napjától a gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője
elektronikus ügyintézésre köteles.
Nyomtatványok
- Bevallás az idegenforgalmi adóról
- Vendégforgalmi jelentés
Letölthetők: www.heviz.hu
Ügyintéző: Pángerné Toplak Éva
Telefon: 83/500-861, e-mail: ado@hevizph.hu
Jogszabályok
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól
4/2010 (II. 10.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
19/2018 (IV. 26.) az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett bejelentési, nyilvántartásvezetési kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet

