
  

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A 2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL BENYÚJTANDÓ IDEGENFORGALMI 

ADÓBEVALLÁSHOZ (ASP-ADÓ-035) 

 

 

Az idegenforgalmi adóbevallás elektronikus benyújtására az E-önkormányzati portálon 

keresztül elérhető az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01.-

től)” (ASP-ADÓ-35) nevű adóbevallási nyomtatvány szolgál. 
 

 

Az elektronikus ügyintézésről bővebb információt Újpest Önkormányzatának  honlapján találhatnak. 
 

 

 

A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni 

 
 

Előlap 

A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, 

anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, email címe, 

telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást engedélyezése, előzmény információ) 

 

Főlap 

 

I. A bevallott időszak, a betétlapok száma és a fizetendő idegenforgalmi adó összege 

 

Az adatbevallás fajtája szerint kétféle lehet, bevallás vagy korábbi bevallás önellenőrzése.   

Azon adózónak kell az önellenőrzés rovatba X-et tennie, aki/amely a már benyújtott adóbevallását – az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 54. §-a  alapján – önellenőrzéssel (utólag) helyesbíteni kívánja.  

A korábbi adóbevallását helyesbítő adózónak az ellenőrzött adóévi bevallási nyomtatvány főlapját és 

kapcsolódó betétlapjait az új adatokra figyelemmel úgy kell helyesbíteni, hogy a bevallás valamennyi releváns 

(nem csak a változó) sorát ki kell töltenie. Ebben az esetben a „Bevallott (vagy önellenőrzött) időszakban" kell 

jelölni azon adóév kezdetét és végét, amelyre a helyesbítés vonatkozik. Amennyiben adózó ebben a rovatban 

az „Önellenőrzés”-t ikszeli be, úgy a „C” Betétlapot is ki kell töltenie. 

 

 

A bevallott időszak: 

A bevallásban feltüntetett év, hónap az adóbeszedés éve és hónapja. 

 

A betétlapok száma: 

Az adózónak havonta annyi „B” jelű betétlapot kell kitöltenie, ahány szálláshelyet üzemeltet, illetve ahány 

ingyenesen átengedett ingatlan vonatkozásában nyújt be bevallást. Amennyiben csak egy szálláshelyre vagy 

ingyenesen átengedett ingatlanra vonatkozik a bevallás, akkor a Főlap mellé egy darab „B” jelű betétlap 

csatolása szükséges! 

 

Fizetendő idegenforgalmi adó összege: 

Amennyiben az adózó egy szálláshelyet üzemeltet vagy egy ingatlant engedett át ingyenesen vendégei 

számára, akkor az itt szereplő összeg megegyezik a benyújtott „B” jelű betétlap 8. pontjában szereplő 

összeggel. Abban az esetben, ha az adózó több szálláshely/ingatlan vonatkozásában teljesíti idegenforgalmi 

adó bevallási kötelezettségét, a fizetendő idegenforgalmi adó összegénél az „B” jelű betétlapok 8. pontjában 

szereplő fizetendő adók összesített összegét kell szerepeltetnie. 

 

II. Az adó beszedésére kötelezett adatai 

 

Az idegenforgalmi adófizetés azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 

illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.   

 

 

1-12. pontban az adóbeszedésre kötelezett adatait kell szerepeltetni (a személyazonosító igazolványban, 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ujpest.hu/e-ugyintezes/


lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, adóazonosító jele, 

adószáma, lakóhelye vagy székhelye, levelezési címe). 

 

13-15. pontokban az adóbevallást kitöltő adatit kell megjelölni (név, telefonszám, e-mail cím), abban az 

esetben, ha eltér a benyújtótól vagy szervezet nevében teljesíti a bevallási kötelezettséget. 

 

III. Aláírás, felelősségvállalás az adatbejelentés valós tartalmáért.  

 

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint meghatalmazási adatok megadása 

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

 

 

 

„B” jelű betétlap vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken alapuló adózás esetén 

 

Annyi betétlapot szükséges kitölteni, ahány szálláshelye van a beszedőnek az önkormányzat illetékességi 

területén. A betétlap tetején sorszámmal kell jelölni a betétlap számát.  

 

 

I. A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshely, 

ingatlan címének megjelölése szükséges. 
 

Itt fel kell tüntetni az ingatlan pontos címét, helyrajzi számát. 

 

II. Az adó kiszámítása 

 

1. sor: Itt kell feltüntetni a tárgyhavi összeg vendégéjszakák szállásdíjának összegét, tehát adott 

hónapban a szállásadó által elszállásolt vendégek vendégéjszakái szállásdíjának összegét.  

2. sor: Itt kell feltüntetni az állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén eltöltött 

vendégéjszakák szállásdíját   

3. sor: Itt kell feltüntetni a Htv. alapján mentes szállásdíjak összegét. A hatályos jogszabály jelenleg az 

alábbi mentességeket tartalmazza: 

3.1. pont: az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő államainak, 

Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői, személyi állományába 

tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári 

állományú személyek által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja, 

3.2. pont: a 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja, 

3.3. pont: a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott 

magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja, 

3.4. pont: a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján a 

településen eltöltött vendégéjszakák szállásdíja, 

3.5. pont: valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen eltöltött vendégéjszakák 

szállásdíja, 

3.6. pont: szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák szállásdíja, 

3.7. pont: közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák szállásdíja, 

   3.8. pont: a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység 

vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák 

szállásdíja, 

3.9. pont: az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, lakásszövetkezet 

tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, a tulajdonos, a bérlő 

hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja, 

3.10. pont: az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az 

egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy által 

eltöltött vendégéjszakák szállásdíja, 

3.11. pont: a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy 

hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja. 

 

 



4. sor: Az önkormányzati rendelet alapján mentes szállásdíj összesen: 

Az önkormányzati rendelet alapján mentes szállás díj feltűntetésére lenne lehetőség, azonban az Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 

(továbbiakban Ifa ör.) 33/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelete a Htv-ben biztosított kedvezményeken 

felül, további adókedvezményt, adómentességet nem határoz meg. 

 

5. sor: Adóköteles vendégéjszakák szállásdíja összesen: 

Ebben a sorban kell összesíteni a 1-4. sorokban szereplő összegeket oly módon, hogy az 1. sorban szereplő 

összegből a 2-4. sorokban szereplő összegeket le kell vonni.   

 

6. sor: Számított idegenforgalmi adó összege:  

 

Ebben a sorban az 5. sorban összegzett, adóköteles vendégéjszakák szállásdíját kell megszorozni a helyi 

önkormányzati rendeletben megállapított idegenforgalmi adó mértékével. Az Ifa ör. 6. § alapján az adó mértéke 

megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4 %-a. 

 

7. sor: Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege összesen (forintban):  

4. sornál leírtak alapján 0 Ft-nak kell szerepelnie! 
 

8. sor: Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege: 

 

Előzőek alapján a 8. pontban szereplő önkormányzati adóhatósághoz fizetendő idegenforgalmi adó 

összege megegyezik a 6. pontban kiszámított idegenforgalmi adó összegével. 

 

III. Aláírás, felelősségvállalás az adatbejelentés valós tartalmáért.  

 

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint meghatalmazási adatok megadása 

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

 

 

 
 

„C” JELŰ BETÉTLAP 

Amennyiben a Főlap I. rovatában az „Önellenőrzés”-t ikszelték be (tehát a korábbi időszakban bevallott adó 

összegét módosítani kell), úgy ezt a betétlapot is ki kell tölteni. 

A lap szolgál az önellenőrzési pótlék kiszámítására, bevallására is. 

 

 


