
T Á J É K O Z T A T Ó 
Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ellenőrzésről 

 
  
A helyszíni ellenőrzést lehet lefolytatni, melynek során ellenőrizni lehet, hogy:  

• a szállásadó az érkezés napján nyilvántartásba vette-e az adóalanyt,  
• a vendégkönyv adatainak pontos kitöltését.  
• bevallási - és befizetési kötelezettségét határidőben teljesítette-e.  

 
Az adóellenőr az ellenőrzés során:  

• az adóköteles tevékenység ellenőrzéséhez szükséges helyiségekbe beléphet,  
• az adózási tevékenységgel összefüggően járműveket, helyiségeket, helyszínt átvizsgálhat,  
• iratokat, tárgyakat, vizsgálhat meg,  
• az adó befizetésére kötelezettől, képviselőjétől, alkalmazottjától felvilágosítást, más személyektől 

nyilatkozatot kérhet,  
• tisztázhatja az adóköteles tevékenységben résztvevők személyazonosságát, részvételük jogcímét,  
• az adó befizetésére kötelezettel szerződéses kapcsolatban álló más szervnél, személynél (pl: utazási iroda) 

kapcsolódó vizsgálatot végezhet,  
• más, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítást folytathat le.  

 
 
Az önkormányzati adóhatóság az ellenőrzése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmaznia.  
 
Az önkormányzati adóhatóság a hivatali ellenőrzése során ellenőrzi:  

• az adó határidőben történő megfizetését,  
• a vendégkönyv év végi lezárását,  
• a bevallási kötelezettség határidőben történő teljesítését.  

 
 
Az ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok esetén a magánszemély adózó 200 ezer forintig, míg más adózó 
500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha:  

• bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy 
hiányosan teljesíti,  

• a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését 
megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem)  

• bejelentési, adatszolgáltatási, továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti,  
• jogszabályban előírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, a 

bizonylatokat az előírástól eltérően állítja ki, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az előírástól 
eltérően vezeti,  

• iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget,  
• nyilatkozattételt elmulasztja, a tanúvallomást jogtalanul megtagadja,  
• az ellenőrzést, a tevékenység felfüggesztésének alkalmazását vagy a végrehajtási eljárást a megjelenési 

kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon 
akadályozza.  

 
 
Késedelmi pótlék mellett 50%-ig terjedő mulasztási bírság szabható ki az adóbeszedésre kötelezettre, aki 
adóbeszedési kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta, vagy a beszedett, illetve megállapított és levont 
adót nem fizette meg. A bírság alapja a beszedni, levonni, illetőleg megfizetni elmulasztott adó összege.  
 
Késedelmi pótlékot kell fizetni, annak az adózónak, aki a befizetési határidőig nem teljesít befizetését. Késedelmi 
kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Felhívjuk a tisztelt Adózok figyelmét, hogy az 
esedékesség napjától az adóprogram automatikusan számolja a pótlékokat.  
 
 
Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke az adóhiány 50%-a. Az adóbírság mértéke az 
adóhiány 75 %-a, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások 
meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.  



 
Természetesen az önkormányzati adóhatóságnak nem célja akár a mulasztási bírság, vagy adóbírság kiszabása, 

ezért hívjuk fel az adófizetésre kötelezettek figyelmét, hogy milyen jogszabályi kötelezettségeknek kell eleget tenni.  

 
 
Az önkormányzat ellenőrizni fogja az idegenforgalmi adó beszedését és a vendégkönyv vezetését. Az ellenőrzést 
megbízólevéllel ellátott munkatárs végzi.  
 
 
Kérjük a szállásadók megértő együttműködését, és felhívjuk a figyelmüket a fizetési kötelezettség önkéntes 
teljesítésére, mivel az ebből származó bevétel Pogány község bevétele, amelynek minden egyes forintjához az 
állami költségvetés további 1,50 forint támogatásban részesíti a települést.  
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