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VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

Kitöltési útmutató 
 

 

Idegenforgalmi adó adóbevallási nyomtatvány 

 

 
 

Figyelem! Az űrlapon a szürke hátterű mezők nem módosíthatók, azokat a Portál számolja 

ki!  

 

1. ELŐLAP  

 

Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni, ebben az esetben az Űrlap automatikusan feltölti az 

azonosító adatok többségét.  

Az előlap a beküldő adatait tartalmazza:  

- Beküldő viselt neve,  

- Beküldő születési neve,  

- Beküldő anyjának születési neve,  

- Beküldő születési helye, ideje,  

- Beküldő címe,  

- Beküldő tartózkodási helye,  

- Beküldő levelezési címe,  

- Beküldő adóazonosító jele,  

- Beküldő e-mail címe, telefonszáma.  

 

Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kellett választani, hogy Saját nevében 

vagy Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot.  

„Meghatalmazott?” kérdésre az ügyindításkor megadottal összhangban kell válaszolni.  

„Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?” kérdésre adott választól függ, hogy milyen 

módon kap választ a hivataltól.  

Az „Előzmény információ” kérdésre a korábbi irat iktatószámát, illetve egyéb adatokat adhat 

meg.  
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2. FŐLAP - ADATBEJELENTÉS  

 

 

 

I. Bevallott időszak  

Legördülő listából kiválasztható az év (2013-ig visszamenőleg) és a hónap. 

 

II. Az adó beszedésére kötelezett 

Az űrlap a bejelentkezésnek megfelelően kitölti a mezők többségét.  

Az adózó jellege kérdésre a következő választási lehetőségeink vannak:  

- Magánszemély  
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- Egyéni vállalkozó  

- Cég  

 

Egyéni vállalkozó és cég esetén meg kell adni az adószámot, statisztikai számjelét, Cég esetén 

az adatbejelentő cégnevét.  

 

III. A szálláshelyenként benyújtott betétlapok száma 

A mező nem módosítható: automatikusan töltődik ki a kitöltött betétlapok számának 

megfelelően. 

 

IV. A településre fizetendő idegenforgalmi adó teljes összege 

A mező nem módosítható: automatikusan töltődik ki a kitöltött betétlapok számának 

megfelelően. 

 

V. Felelősségvállalási nyilatkozat  

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamit meghatalmazási adatok 

megadása történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik. 

 

„A" JELŰ BETÉTLAP  

 

Vác Város Önkormányzatának rendelete értelmében vendégéjszakán alapul az 

idegenforgalmi adó megállapítása, ezért csak az „A” jelű betétlapot kell kitölteni.  

Figyelem! Az „A” jelű betétlapot szálláshelyenként kell benyújtani! 

Új betétlapot a betétlap fejlécének jobb oldalán lévő (zöld) gombbal lehet beszúrni, ugyanitt 

(a piros gombbal) lehet a felesleges betétlapokat törölni is. 

 

 

 

I. Szálláshely címe 

Annak a szálláshelynek a címadatait kell megadni, amelyikre az adott betétlap vonatkozik. 
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II. Adóalap 

Az 1. pontban az összes vendégéjszaka számát kell feltüntetni, míg a 2-11. pontban az 1. 

pontban megadott számot kell értelemszerűen szétosztani. Vagyis a 2-11. pontban lévő 

számok összege meg kell, hogy egyezzen az 1. pontban megadott számmal! 

A 15. pontban feltüntetett érték - 300,00 Ft/db - a Vácon a 2018-as adóévre vonatkozó adó 

mértéke vendégéjszakánként. Ezt csak abban az esetben kell módosítani, amennyiben olyan 

időszakra vonatkozik a bevallás, amikor ettől eltérő volt az adó (önkormányzat által 

megállapított) mértéke. 

 

 


