MAGÁNSZÁLLÁSADÓ TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES ENGEDÉLY
Aki magánszállásadói tevékenységgel rendszeresen szeretne foglalkozni, annak lehetősége
van az erre vonatkozó engedély megszerzésére.
Az ehhez szükséges kérelem nyomtatvány honlapon is elérhető, postai úton telefonos kérésre
is megküldjük, illetve személyesen is hozzá lehet jutni a hivatalban.
A kitöltött kérelem nyomtatványt el kell látni 3000,-Ft illetékbélyeggel, mely a postán
vásárolható meg.
A kérelemre hivatalunk egy határozatban kiadja a szálláshely-üzemeltetési engedélyt a
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján.
Ezt követően nyomtatványboltban célszerű beszerezni a „Fizető-vendéglátó könyvet”
melyben az érkező vendégeket értelemszerű kitöltéssel nyilvántartják.
A nyilvántartásban szerepeltetni kell minden vendéget, függetlenül attól, hogy mentes az adó
alól vagy sem. Fel kell tüntetni az érkezés és távozás pontos időpontját, mentesség esetén a
menteség jogcímét. Fontos a nyilvántartás pontos vezetése, mert ellenőrzés esetén a nem
naprakész nyilvántartás észlelése mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.
A beszedett idegenforgalmi adó minden egyes forintja után további 1,50 forintot kap az
állami költségvetésből az önkormányzat, így ezzel a bevétellel támogatják
ingatlantulajdonosaink a leghatékonyabban községünket!
A szükséges bevallásnyomtatvány a honlapon is elérhető, de kérésre csekkel együtt postai
úton is megküldjük, illetve a hivatalban személyesen is hozzá lehet jutni. Az adó összege
természetesen átutalással is teljesíthető, az önkormányzat erre a célra szolgáló számlája: OTP
Fiók Balatonalmádi 11748083-15428684-03090000. A számla kizárólag ennek az
adónemnek a befizetésére szolgál, kérjük, erre a számra ne utaljanak más adót!
Az adott hónapban eltöltött vendégéjszakákról minden esetben a következő hónap 15. napjáig
kell a bevallást megtenni és az adó összegét befizetni.
Így például a május 1. és 31. bármely idő szakában itt tartózkodó vendég(ek)ről június 15.
napjáig kell megküldeni a hivatalhoz a bevallást és befizetni az adó összegét.
A kitöltéshez, illetve az adó összegének számításához szükség esetén természetesen segítséget
nyújtunk a hivatalban hétfő, szerda, pénteki napokon 8-12 óra között.
A beszedett idegenforgalmi adó ellenőrzés az idei évben is zajlik a tavalyi évben történtekhez
hasonló módon, lényeges változás azonban, hogy több ember és naponta járja majd a
települést az ellenőrzés hatékonyabbá tétele érdekében.
Kérjük kedves vendégeink és ügyfeleink szíves együttműködését és megértését ennek során.

