
II.1. Neve (cégneve):

II.2. Születési helye: ideje:

II.3. Anyja születési családi és utóneve: 

II.4. Adóazonosító jele: Adószáma:

II.9. Levelezési címe, ha eltér a fentitől: 

II.10.Telefonszáma:

Irányítószám Város, község

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

E-mail címe:
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Irányítószám Város, község

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

II.8. Székhelye, lakóhelye:

Születési név:

II.5. Kereskedelmi szálláshely üzemeltetési tevékenység nyilvántartási száma:

II.6. Szálláshelyenként benyújtott betétlapok száma: db

II.7. Településre fizetendő idegenforgalmi adó teljes összege: Ft

II.11. Meghatalmazott/beküldő neve:

II.12. Képviseleti jogosultság iktatószáma: III- /

BEVALLÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
illetékességi területén bevezetett idegenforgalmi adóról

I. I.1. Bevallott időszak: év hó

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Polgármesteri
Hivatal
Adóiroda

1093 Budapest, Bakáts u. 8.
Tel: 215-1077
Fax: 217-3032
E-mail: adoiroda@ferencvaros.hu

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: 

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 

3. Adóazonosító száma: 

4. Bizonyítvány / igazolvány száma: 

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett,
 a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott: 

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását 
csatolta:

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz 
bejelentett pénzügyi képviselő:

Helység Év/Hónap/Nap
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Amennyiben a vendég mentességet kíván igénybe venni, akkor az 1. számú melléklet kitöltése kötelező!

BETÉTLAP
Szálláshelyenként kell betétlapot benyújtani!
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II.1. Tárgyhavi vendégek száma:

II.2.Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka:

II.3.Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja:

II.4. 18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

II.5. Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén lévő gyógyintézetben, szociális
intézményben ellátott fekvőbeteg által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

II.6. Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén lévő közép- és felsőfokú oktatási intézménynél
fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben résztvevő által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja:

II.7.Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén szolgálati kötelezettséget teljesítő által
eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

II.8. Hatósági, bírósági intézkedés folytán a Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén
tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

II.9. Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó,
vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakái szállásdíja:

II.10. Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet
végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák szállásdíja
Htv. 37§. (2) bek

II.11. Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője továbbá
a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülőt 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 hozzátartozója; által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja

II.14. Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

II.15. Adóköteles szállásdíj [3-(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13-14)]:

II.16. Számított adó (15.sor  4%-a):

II.17. Fizetendő adó:

fő

db

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

II.12. Az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti
tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy: Ft

II.13. 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.

Ft

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Polgármesteri
Hivatal
Adóiroda

1093 Budapest, Bakáts u. 8.
Tel: 215-1077
Fax: 217-3032
E-mail: adoiroda@ferencvaros.hu

I.

I.1. Szálláshely címe:
Irányítószám Város, község

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó
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