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NYILATKOZAT 
igénybevett idegenforgalmi adómentességről Pogány községi Önkormányzat illetékességi területén 

 

Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi Kirendeltség – Adóügy 
7666. Pogány, Széchenyi utca 12.        Tel.: 72/425-465        e-mail: adougy@pogany.hu 

 

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! 
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

 

1. Szálláshely 
 
1. Szálláshely neve: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Szálláshely címe: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Adómentességet igénybevevő azonosító adatai  

1. Vendég neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Születési helye: …………………………………………………….……………; ideje: év   hó   nap 

3. Lakóhelye: ……………………………….város/község………………..…….…………………………. közterület 

      ……….………………..…… közterület jelleg …………… hsz. ………… ép. ………… lh. ………… em. …………ajtó 

4. Érkezés napja*: év   hó   nap         Távozás napja*: év   hó   nap 

5. Adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma*:  nap 

 
3. Adómentesség jogcíme*: (A megfelelő négyzetbe tegyen x-et!) 

3.1  Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más résztvevő 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 száma [Htv. 3/A.§] 
 

3.2  18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák száma  [Htv. 31.§ a) pont]    

 

3.3  Gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott     
      magánszemély által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31.§ b) pont] 
 

3.4  Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján a településen    
       eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31.§ c) pont] 
 

3.5  Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen eltöltött vendégéjszakák száma    
       [Htv. 31.§ c) pont] 
 

3.6  Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31.§ c) pont]     

 

3.7  Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31.§ c pont]    
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3.8  Pogány illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén      
       vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés  
       céljából eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31.§ c)pont] 
        
       3.8.1 vállalkozás neve (vagy cégneve)*: …………………………………………….……………………………….…… 

       3.8.2 adószáma*:   

       3.8.3 székhelyének címe: ……………………………………………………………….………………………… 

 

                                                ……………………………………………………………………………………………..……… 

       3.8.4 telephelyének címe: ……………………………………………………………….……………………….. 

 

                                                ……………………………………………………………………………………………..……… 

3.9  Pogány illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság    
       időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező tag, illetőleg a 
       a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati 
       jogával rendelkező tag, használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója által [PTK. 685.§] 
       eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31.§ d) pont] 
 

3.10 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 száma [Htv. 31.§ e)) pont] 
 

3.11 A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy      
        hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31.§ f) pont] 
 
 

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. 

 
 

Pogány  év   hó   nap 
 
             …………………………………………….. 
                                                                                                    vendég vagy törvényes képviselő aláírása 

  
 
 
 

A szállásadó fellelősége tudatában kijelenti és igazolja, hogy az idegenforgalmi 

adómentességet ellenőrizte és az a fenti jogcímen fennáll. 

 
 

Pogány  év   hó   nap 
 
             …………………………………………….. 
                                                                                                                      szállásadó aláírása 


