1. melléklet a 23/2015. (VIII.19.) Önkormányzati Rendelethez
Bejelentőlap az idegenforgalmi adó elszámolásához
Application form to the accounts of the tourist tax / Anmeldeformular zur Verrechnung von Tourismus- Steuer
Formularz zgłoszeniowydo kont podatkowych
Szálláshely neve:
Name of the hotel:
Name der Unterkunft:
Nazwa hotelu:

Szoba száma:
Room number:
Zimmernummer:
Numer pokoju:

*Érkezés időpontja/ Date of arrive /Ankunft /Przyjazd

*Távozás időpontja /Date of depart/ Abreise/ Wyjazd

*Vezeték- és keresztnév
*First and last name / Nach- und Vorname
/ Imię i nazwisko
*Születési idő /Birth date /Geburtsdatum
/Data urodzenia
*Lakóhely irányítószáma /ZIP residence
PLZ Wohnort / Rezydencja poctowy
*Állampolgárság /Nation
Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo
E-mail cím:

Telefonszám:
Phone/Telefon:

E-mail:

* Útlevél vagy személyi igazolvány szám:
Number of identity card or passport
Personalausweisnummer oder
Reisepassnummer
Liczba dokumentów osobistych

Szállásadótól emailben
Email the hotel /E-Mail an das Hotel/Powiadom hotelu
Hajdúnánás várostól emailben
Email the Town/ E -Mail Ihre Stadt/E-mail Twoje miasto
Egyéb
Other/Andere/Inny
*A mezők kitöltése kötelező. These fields are optional. Alle Felder sind Pflichtfelder. Wszepstkie pola sa wymagane.

Honnan értesült a szálláshelyről?
How did you hear about this hotel?
Wie haben Sie von diesem Hotel gehört?
Jak dowiedziałeś się o tym hotelu?

Adómentesség jogcíme:
Kérem, hogy a megfelelő jogcímet x-szel szíveskedjenek jelölni.

18. év alatti életévét be nem töltött magánszemély
Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben történő ellátás miatt
Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszony alapján
Szakképzés miatt
Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt
Hatósági, bírósági intézkedés folytán
Hajdúnánáson székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt:
Vállalkozás adószáma:
Hajdúnánáson ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt:
Vállalkozás adószáma:
Üdülő tulajdonosa, 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 hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pontja).
Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy
hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

*Vendég aláírása/ Signature of guest /Unterschrift von Gast /Podpis Gość

……………………………………………………………

*Szállásadó aláírása / Signature of Owner /Unterschrift des Besitzer /Podpis wlaścicicla

…………………………………………...

Dátum* \ Date* \ Datum* \ Data*
A jövőben szívesen fogadom Hajdúnánás város programjainak kínálatát részemre eljuttatva a Hajdúnánási Vendégnyilvántartó Rendszeren belül. Adataim
megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.)
adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozatom kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa
saját marketingtevékenysége céljából.
Nem fogadom szívesen, nem járulok hozzá.
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Kibocsátott
A vendég
Beszedett IFA
Ebből: mentes
Vendég
Adóköteles
számla,
Eltöltött
útlevelének,
Érkezés Távozás
önkormányzat IFA havi Bejelentő
Lakóhely
Vendég
vendégéjszakák
Vendég Beszedett
Sorszám
születési
Állampolgársága személyazonosító napja és napja és vendégéjszakák
vendégéjszakák
készpénzfizetési felé történő bevallás
lap
neve
száma és
aláírása
IFA
irányítószáma
ideje
igazolványának időpontja időpontja
száma
száma
számla, nyugta megfizetésének időpontja sorszáma
jogcíme
ideje
száma
sorszáma
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„Vendég- és idegenforgalmi adó nyilvántartás” a beszedett idegenforgalmi adóról

2. melléklet
a 23/2015. (VIII.19.) Önkormányzati Rendelethez
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Vendég vezeték
és kereszt neve

A

Sorszám

Vendég
születési
ideje
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Beszedett IFA
A vendég
Kibocsátott
Ebből: mentes
Szálláshelyre
Vendég
önkormányzat IFA havi
úti
Eltöltött
Adóköteles
számla,
Állampolgárság
Szálláshelyről
érkezés
vendégéjszakák
Vendég Beszedett
lakcíme
vagy hontalan okmányának
távozás napja vendégéjszakák
vendégéjszakák
készpénzfizetési felé történő bevallás Megjegyzés
(országnév,
száma és
aláírása
IFA
napja és
azonosító
száma
száma
számla, nyugta megfizetésének időpontja
státusz
és időpontja
város)
jogcíme
időpontja
adatai
sorszáma
ideje
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3. melléklet
a 23/2015. (VIII.19.) Önkormányzati Rendelethez

„Vendég- és idegenforgalmi adó nyilvántartás” a beszedett idegenforgalmi adóról
harmadik országbeli állampolgárok számára
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