Idegenforgalmi adó
Jogszabályi háttér:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
Az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm. rendelet
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló
9/2015. (IV.30.) sz. rendelete
• Hatáskörrel rendelkezik: jegyző
• Adó alanya:
Az a magánszemély, aki nem állandó lakosként Dorog Város Önkormányzata
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal
együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő
átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás
utolsó napján szedi be.
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak
beszedését elmulasztotta
• Az adó alapja:
A megkezdett vendégéjszakák száma.
• Az adó mértéke:
Személyenként és vendégéjszakánként 50 Ft.
• Az ügymenet leírása:
Az adóbeszedésre kötelezett adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő
hó 15-ig kell a bevallást benyújtania.
• Eljárási illeték: nincs
• Az idegenforgalmi adó megfizetésnek módja:
Az idegenforgalmi adót az adó beszedőjének a beszedést követő hó 15-ig kell
bevallania és egyidejűleg megfizetnie az alábbi számlaszámra:
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi Adó Számla 1174002315385743-10310001
• Adókötelezettség alóli mentesség:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § alapján:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben
ellátott magánszemély;
c) a 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
d) 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;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát –
kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából
– eltöltő egyházi személy;
f) 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 ügyintézés határideje:
Az ügyintézés helye:
Ügyintéző:
Telefon:
Ügyfélfogadási idő:

30 nap
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Jerola Mihály főmunkatárs
06-33/431-299 157-es mellék
hétfő: 1300 – 1600 óráig
szerda: 800 – 1200, 1300 – 1600 óráig

Elektronikus ügyintézés a www.dorog.hu oldalon indítható.
Magánszemély a www.dorog.hu Ügyintézés/Adóügyek/Idegenforgalmi adó oldalról PDF
formátumban letöltheti az adatbejelentő lapot, vagy az ügyintézőtől személyesen is
kérheti ügyfélfogadási időben.

