Közérdekű adatok közzététele a www.erd.hu portálon.

<Idegenforgalmi Adó>
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe:
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Adóbevallás az idegenforgalmi adóról
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az eljárás illetékmentes
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2011.
(VI.29.) önkormányzati rendelete alapján adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó
lakosként Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy
vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma, az adó
mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 forint. A fizetendő adót a szálláshely ellenérték
fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más
ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az
ott-tartózkodás utolsó napján (adóbeszedésre kötelezett) szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót
az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az
adókötelezettség magában foglalja a bejelentési, bevallási, adófizetési, bizonylat kiállítási és
megőrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitásra és
adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítését is.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van),
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

1

Közérdekű adatok közzététele a www.erd.hu portálon.
Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését,
annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
A
szálláshely
üzemeltető
az
Elektronikus
Önkormányzati
Portálról
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani.
A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére - a Portálra belépve az „ÁGAZAT" (Adóügy)
„ÜGYTÍPUS" (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ
IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál.
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése,
E Önkormányzati portál: E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról.
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