
Önellenőrzés idegenforgalmi adónál 

  

Ki veheti igénybe? 

Idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat 

illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek tulajdonosa, amely nem 

minősül lakásnak (négyzetméteres). 

  

Eljárás tárgya:  

Az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre (az önadózás keretében megállapított 

kötelezettség (elévülési időn belüli) önellenőrzéssel történő helyesbítése), ha a törvény 

másként nem rendelkezik.  

Az önellenőrzés az adóalap, a feltárt adó, és - ha törvény előírja - az önellenőrzési pótlék 

megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, valamint a pótlék bevallása és 

egyidejű megfizetése, illetőleg az adó igénylése.  

Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az 

adóalapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása 

számítási hiba vagy más elírás miatt az adó alapja, összege tekintetében hibás, bevallását 

önellenőrzéssel módosíthatja. Az önellenőrzési folyamat több részelemből áll. Az első a 

hiba feltárása, ezt követi a nyilvántartásba vétel, majd a bevallást korrigáló önellenőrzési 

lap benyújtása és a befizetés. A nyilvántartásból ki kell tűnnie az eredeti bevallási 

kötelezettség és a helyesbítés időpontjának, a helyesbített adó, költségvetési támogatás 

alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges 

indokolását, valamint az önellenőrzési pótlék számítását. A nyilvántartást és a helyesbítés 

bizonylatait az elévülési időn belül meg kell őrizni. 

Az adózó a megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot az adózó 

helyesbítheti. Az adózó az önellenőrzéssel megállapított helyesbített adóalap, adó 

bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett 

adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes 

késedelmi pótlék alól. 

Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és 

késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja. Az adózó az 

adókedvezményt utólag önellenőrzéssel érvényesítheti, illetőleg veheti igénybe. 



Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti 

időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, 

az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni. Az önellenőrzés az 

adóalap, a feltárt adó, költségvetési támogatás és - ha törvény előírja - az önellenőrzési 

pótlék megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, költségvetési támogatás, 

valamint a pótlék bevallása és egyidejű megfizetése, illetőleg az adó, költségvetési 

támogatás igénylése.  

Szükséges dokumentumok: 

-          önellenőrző lap 

-          Az önellenőrzéssel feltárt adót és költségvetési támogatást a feltárás időpontjában 

nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartásból ki kell tűnnie az eredeti bevallási 

kötelezettség és a helyesbítés időpontjának, a helyesbített adó alapjának és 

összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges indokolását, 

valamint az önellenőrzési pótlék számítását. A nyilvántartást és a helyesbítés 

bizonylatait az elévülési időn belül meg kell őrizni. 

  

Bevallási határidő:  

A helyesbített adóalapot, adót a helyesbítéstől számított 15 napon belül kell bevallani az erre 

a célra szolgáló nyomtatványon (önellenőrzési lap) kell bevallani. 

  

Irányadó jogszabályok: 

-         1990. évi C. törvény a helyi adókról,  

-         2003. XCII. törvény az adózás rendjéről 

Ügyintézés helye: 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
 4066 Tiszacsege Kossuth utca 5. 
  52/588-400 
 


