
Debreceni Tankerületi Központ

Gulyás Pál Kollégium
4024 Debrecen, Sumen utca 3.

Szállásbejelentő és nyilvántartás az idegenforgalmi adó beszedéséről 

vagy az adómentesség jogcíméről 

Address-registration card for taxation or tax exemption 

1. Vendég neve/Guest’s name:…………………..…..………………………………….  

2. Anyja neve/ Mother’s name…………….……..…………………………………….. 

3. Születési hely, idő/Place, date of  birth……………….…..…………………………. 

4. Életkor/Age:..……....….……….…….. 

5. Állandó lakhely/Permanent address:..…………….………………….………………………………………………..…………….   

6. Személyi igazolvány v. útlevél száma/ID/passport number:…………………….……………………………………..…............... 

7. Érkezés napja / Day of arrival………………………………….8.Távozás napja /Day of departure.……..…………..………….. 

9. Vendég éjszakák száma / Nights spent in hotel.………………………….…………………………………………........................ 

10. Adóköteles napok száma / Number of taxable days (if tax exempt, place 0)………..……………………………………………. 

Adó összege: (400Ft/fő/nap) / Tax rate (400Ft/person/day)…………………..……………………… 

IDEGENFORGALMI ADÓMENTESSÉG JOGCÍME 

Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól az a 

magánszemély, aki 

GROUNDS FOR TOURIST TAX EXEMPTION 

Tourist tax exempt is an individual, who: 

jelölje „X”-el 

a megfelelőt 

1. A 18. életévét be nem töltött magánszemély  {Htv.31.§ a)pont}

2. közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, Debrecen illetékességi

területén tartózkodik; {Htv.31.§ c)pont}

Oktatási intézmény neve,

címe:___________________________________________________________________________________________

Diákigazolvány száma:  ______________________________________ 

3. gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesül, vagy szociális intézményben ellátott magánszemély

{Htv.31.§ b)pont}

4. 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.

{Htv.3/A.§}

5. Valamilyen hatóság vagy bíróság intézkedése folytán Debrecen illetékességi területén tartózkodik.

{Htv.31.§ c) pont}

6. szakképzés keretében Debrecen illetékességi területén tartózkodik. {Htv.31.§ c) pont}

7. közszolgálati kötelezettség teljesítése céljából Debrecen illetékességi területén tartózkodik.{Htv.31.§ c) pont}

8. Debrecenben székhellyel vagy telephellyel  rendelkező vállalkozó esetén, vállalkozási tevékenység vagy ezen

vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából, Debrecen illetékességi területén tartózkodik. . 

{Htv.31.§ c) pont}

Vállalkozás neve: _____________________________________________________

Székhelyének, telephelyének címe; ____________________________________________

Adószáma; _______________________________________________________________

9. A Debrecen területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő

lakásszövetkezeti tag, a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója {Htv.31.§ d) pont}

10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi

személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy. {Htv.31.§ e) pont}

11. A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója.

{Htv.31.§ f) pont}



 

Nyilatkozat/ Declaration 

 

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. / I declare the existence of hereinabove 

 grounds for tax exemption. 

* Az ideiglenes iparűzési tevékenység miatti mentesség igénybevétele esetén az adókötelezett az  

önkormányzati adóhatósági nyilatkozatot is tartalmazó nyomtatvánnyal igazolja a mentesség fennállását. 

* In case of business trip businessman should confirm his status also with valid statement from local tax authority..  

 

 

 

A megfizetett idegenforgalmi adóról számlát kérek / I need an invoice of tourist tax paid :      igen / yes                 nem / no    

Számlázási név, cím, adószám / Billing name, address and tax number: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Debrecen, ..…..év/ year ………………hó / month …..nap/ day                   

            ……………………..…… 

     vendég aláírása / guest 

 

 

 

Elfoglalt szoba száma:……………… 

 

 

A szállás igénybevétele a fenti adatok szerint megtörtént. 
 

    ……………………………. 

                                                                                                                                      Portás  
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